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rOON NEEL
des Menfchelikken levens.

Of de

VERNIEUWDE

3ULDEN WINKEL;
Waer in

Door Poëti/chcp Hiftorifche, Moralc, en Schrifmut-
likke leeringen, den menfche vertoontwerdt,hoeda-

nigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglik, eerbaar-

lik en vermakelik fal overbrengen.

Door J. V. V o N D E L E N.

K^Uesin aangename Maat-T)ichten^ met Verklaringen in

frofegefieky en met Konfi-platen, en BeeldeniT

"Za^

t*A MSTERDAM,
By Jacobus vanden B e r g h , Boeckverkooper in de

Gaft-huys Molen-fteegh , naeft de Heere-gracht , in deAm-
fterdamfc Biblioteeck, Anno i66ï»



SONNET.
iyian de Konfi-beminnende Liefhebbtrs.

lefhebbers komt vry aan, voor ieder een ftaat open
De Gulden PFtnkkelhier : komt en beziet vry, of
Veel liever koopt my uit : ik heb hier nieuwe ftof

Om voeden uwen geeft, voor-by en wilt niet loopcn.

Voor een geringemunt wilt eene fTmkkelkoopcn

Van alderhande waar, oft eenen fchoonen Hof
Van alderley gebloemt, waar uit ghy moogt, met lof,

U vlechten eenen krans i plukt bloemkens hier methoopen.

OPzoo'tunietcn luft, word Byekens, en met vlijt

Uitditgefchildertdalzoethonich-zcemconfijt}

Bjmettm ftaathier fchoon gebloeitals-eenen ruikker.

Hier is dtsT>eugds Trezoor^ indien ghyzijt beluft,

Leergierige komt hier, en uwen honger bluft.

^e T>tugd bereikt de kroon^ zy eindight alin zuikker.

"Deugdbereikt dekraón,.



DEDRUKKER
Wcnfcht alle Kunft-lievcnde Nederlanders eeu-

wigh Heyl en welvaren.

Unjiige Liefhebbers van Deugd , en
Wijsheid., "wy openen u hier de Gordijnen 'van het

Toonneel des Weerelds , daerop, met ongemeen

een konji., en hyz,ondere aerdigheidt^ werdfertoonty

boe den (J^enfch , om tot eengelukz,alig eind , fw

onjierflikke naem te komm^ ztjn handel^ en wandel
moet aenfiellen .,

engehouden ts het Jpoor der door-

luchtigfle "jerjianden , waer in het meejte heil gele-

gen js^ na te 'volgen. Want de Zon., zwijnde het^ans-

rijkfiefchepz,elaenhetuitlpan7ieldes Hemels., kan
van geen blinden gezien ivorden, daer de Deugd., van een meerder gloor en

heerltkheid , voor de z-odaanige niet verborgen is. Dsrhalven heeft een van
d'Oudezeer'ivelgez^gt', Alsghy de Deugd hebt., dan hebt ghy V al;maer, ah.

ghy d Ondeugdhebt y dan hebtghy ook uw zalven niet. Tot dez^e Deughd be-

hooren wy ons , met alle naerfiigheid en vlijt , te begeven : en dit ts het dat d Ou-
den., als in eenen Spiegel , ons ( na hare kennijje ) hebben willen aenwijzen , hos

ny onzen korten locp.deslevensbej^z^ouden volbrengen rEenige hebben door tel-

kenen , zommige door Fabulen^ andere door treffcltkke Philojöphifche en Moror-
liQ;he leeringen enJj)reuken, denAfenfchetothetwitdes Deughds gewezen, in

^t welke zy verjlonden haer hooghftegelukzaligheidtgelegen te zyn. Is dit dan-

van dm Heydenen aengemerkt , zoo behoort het veel meer van ons. Chrijltnen

hehertight te worden , daer wy de ware Deughd, met het aenkleven van dien ,

zo naektehk en levendigvoor oogen behoorden te hebben : nochtans zijn wy zoo

traeg enjluimerig , datmen ons der Pceè'ten Fabuien , der ThÜofophen (J^loralen

en Hi/lorien moet voordragen ^ om ons alzo tot de Deugd ( als met trappen ) te-

doen opfttjgen. Wy hebben hiei:- van een proeve in dit tegenwoordig Boek voorge-

fielt , dienende den Menfch alles totfltchtinge en leeringe , jatot de ivare Deugd-

aenradsnde. En tot meerder vermaek van onze teere verjlanden , ts hier defiom^

mefchilderye en levende dicht-kunfi ( als twee gefujlers , malkanderen omhel-

zende ) kunfilik vcrzaemt , en hetprofijtelikke by het vermakeükkegevoeght

;

üp-dat, wanneer de vliegende en onruJHge zinnen door het lezen vermoeit zyn., zy.

'Wederom door het aenfchouTven der beelden mogen verduikt en verheugt worden.

Bier in no'volgende 't zeggen van dengeleerden Horatius,

A 5 Omni



VOOR-REDEN.
Omne tulitfmHum, qui mifcuït utik dulcu

Dat is

:

Hy heeft den rechten zin getroffen van de zaak.

Die 't nutte en ftichtlik werk maakt van een goede fiiiaak.

Dan-watijJerdochtreffelikkeralsdekenniJJeen de deugt der wetenfchappen ^

en^ gelijk Cicero zeid^zo ts den LMenfche niets aengenamer
^
genettgltkkcr jioch

behaegblikker als die zehe ; en daer tegen ijjer niet fchandelikker als don-wetent-
heidt. Voorwaer wy zijn wel'vaerdtgh^ en naerftig in 't bezorgen van onze tijd-

likkegoederen,gelijk de voorgenoemde Poëet zeid

:

Impigerextremos currit mercator adIndoj
Ter njare^aupericmfugiens-, perfaxa, per ignes»

Dat is:

Den wakk'ren Koopman reift, vol moedts naar d'Indiaan ;

En ziet, om Rijkdom, zandt, noch vuur, noch water aan.

Behoord£n7Vy dan niet veel meer tot de Deugd,goede Konften en Wêtenfchap-
pen ( die de wejde en het voedzeldesgemoeds mogengenaemt worden )genegen te

zijn ? 7vant de lichameltkkegoederen worden door de Fortuyne verloren , . maer de

Wetenfchap blijft ooks als'tlichaemgejlorven is.

'

Laetonsdantezamend'edeleWetenfchap {als degoud-blom de Son) volgen

,

opdat de wareDeugt ( als de Morgen-jierre ) in onz^ herten en gemoederen mag
glmjhnn en blinken.

Om dit met fneerder bevalligheid te doen, hebben wy geen koften aen de Platen,
en.de Rijmergeen arbeyt aen de Rijmengefpaert'.voegende daer nevens,onder ieder

Zinne-beeld , eenigeleerlikkegefchiedemJSen , ofgulde Spreuken. Invoegen, dat
de Jeugd, daer door, met een zachte handtot deDeughd, en eerbaerheidtgevoerf.,

en, met een bezadigt aenzien , van d'ondeugdafgetrokken wordt. Biddedan,
zo wel bet een als het ander. , te weten : Beelden en Rtjmen , tot verbeteringe der

faalentegebruikken; terwijl wy, met iet anders , by gdegentheid in V licht te

brengen , niet zullen nor-laeten te betoonen datwyzijn , en altijdzullen pogen te

blijven

UE. Dienftw.D.

J.
vanden B e R g m.

IN-
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INHOUDT
der Zinrijkfte Spreuken.

E Deugd* , de witte Deugd , die altijd werd verfcho-

ven

,

(ven

,

De Deughd , die 't edel goud en paarlen gaat te bo-

ls d'alderfchoonfte kroone,en 'theerlikfte gieraadt

Dat hier den Menfche ^iert, waar dat hy gaat of ftaat.

Wat is een deugdig Menfche , een pronkbeeld van der aarden !

Of fchoon de meefte deel hem acht van kleender waarden

,

Zo blinkt hy in den hoop van dit verkeerd geflacht

Gelijk een gouden fterrein't droeffte van de nacht

:

Ofals een fchoone Roos, die in de doorne ftruiken

Op hare groene fteel heur bladen gaat ontluiken

,

Waar uitdelenfche Bie (terwijlde Sonneltraalt

)

Geendoodelikfenijn, maarzoeten Honigh haalt.

Hoe heufch is zijne mond? hoe heilig zijn fijn treden.?

Hoe liefelik zijn taal ? hoe aangenaam zij n zeden ?

Hoe ftatigh van gelaat ? hoe matigh aan den difch ?

AI watmen aanhem ziet aanmerJ^ens waardigh is.

Gelijk een Lely-bloem verfpreydt hy zijne reuke j

Een Icflè is elke daad, elk woordeen guldefpreuke.
Die aan hem werd gefpeurt, die van hem werd gehoortj

Al zwijgt hy fchoon, fofpreektal watmenaanhcm fpoort

:

Hyiseen naakt voorbeeldejoftfpiegel daar de gekken
Schaamrood, in mogen zien hun fchandelikke vlekken

:

Daar'meed'zy zijn befmet, daar meed' zy zijn befmeurt

^

Hy is de rechte touts, waar aan de vrome keurt

.

De deughdvan zijne deughd, de vroomheid van zijn leven

,

Hoe hoog hy klimmen moet, hoe laag hy is gebleven

:

Vermids de Bergh, waar op de Deughd ftijgt in de locht

,

En heur gelaiiwert hooft maakt in de wolken vocht j

Zo hooge È, en zoo fteyl, ja moeilik om beftappen

Langhs eenenengen padt, met gladde en flimme trappen

:

Vermidtsvan duizenden nauw een raakt op den top
Van dees verhpven hooghte, alwaar hem zij nc kop

.Met



INHOUDT.
MetPalm bevlochtcn werdt,tot teken dattenleftcn
Een heerelikke Kroon den klimmers is ten beften

:

Zo hebben d'Oude noyt noch vlijt noch moeit ge(paard $Om wiflèlen in Deughddcs Menfchenquadenaard.
De Philofophen oft verftandige Wijs-gieren
Vervuilden tot dien eind' het wit van hun papieren
Met meen'ge fchoone les, welk als een rijk Kleinood
Zy wierpen ieder een, om niet, in zijne fchoot

:

En dooreen God'lik vuur des yvers voortsgedreven,
Bevedighden hun leer meteen goed* hciligh leven

:

AJs penningen die niet van held're munte alleen

Maar oprecht van alloy ook blonken voor elkeen.
^ythagor\ Samos roem) onsleeret als de wijze

'tGebruikvanzobertódindrankjenookinfpijze»^
De goede Sdcrates, onnozelzonder fchuld

,

Leert ons het laftigh kruis verwinnen met gedult,
^iognes in zijn vat befpot het ydel wroegen
Van onze onnutte zorge, en leertaan ons 't genoegen.
Tot vordering van deugd, leert Crates de Thebaan
Het tijdelikke goed, goedwilligaf te gaen.

En i5Wö«dadelik vermaant ons zonderlingen
Met ftille zedigheid de lofle tongh te dwingen , &c.
Maar de verdurven Menfche was het noch niet genoeg,
Oft zijn gemoed al fchoon met wijsheidts nutte ploeg

Dus fijn was omgefpit : dies veelPoëten abel

Verzierden,om met vreugd, te leeren mecnig fabel,

Die onder hunne fchorfz' gemeen'lik hielden in
Een fchoon geheimeniflè oft leerelikken zin

,

Daar mede 't woefte volk al bourdig en metjokken,
Als met een lokkende aas,goedwilligwerd getrokken

In wijsheids heiligh net : de Goddelikke ftrik

Die ons gelukkigh maakt op eencnoogenblik.
Gefchiedboekfchrij vers, diej benevenshun, voorts brachten
d'Aeloude dadenop den c/f/if^r der gedachten,

Betoondeaan ieder menfch, metmenigvoorbeeld fchoon,
Hoe 't quaad zijn ftraffe vind, en 'tgoede zijnenloon.

Hoc
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INHOUDT.
Hoe d'eene om leege valt, en d'anderis geklommen

:

Wan neer, waarom, waar door, dit al is by gekommen, &c.
Maar als ik nu te gaar het onderfcheiden werk
Van alle fchnj vers raap, zo is hun oogen-merk,

En doel- wit al gemeen gewecft het fchoon bekranfle

Beeld van d'oprechteDeugd,deBruyd daar 'tal om danfte.

Ik volgende als op 't fpoor (hoe qualik hetmy veugd
)

DenSchüuburgopendoe, drarindefiercjeugd,

Op een vermaartToonneel, verzien met pronk gordijnen f

De gancfchewcereld, heel bchaaglik, ziet verfchijnen.

De Rijmkonft vindt menhier gevoeggelikgepaart,
Met Beelden j wijlze zijn gezufters van een aart.

d'Een fpreekt , en d'ander fwijgt. d'Een klapt dat d*ander

heelde-.

Het Rijm verklaart den zin, en leerlikheid van 't beelde.

De beelden zijn de ftofvan 't vloeiende gedicht >

En toonen iederzo een vrolikaengeficht.

J.V. VONDELEN.
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1 TOONNEEL
Zie hier twee Werelden y deen groot en d'ander klecti$

'Die wonderlik te zaam zich dragen over een.

1 Petr.iDes Mcnrchcnheerlikheidjvermogen^prachtenroem,
Is niet, dan gras en hooy, ofd*alderminfte bloem.

GOD, d'aldtr-^olkpmenfteWerkmeefier , heeft den menjch "veelheerUkjier en '^err' btyenalle

andere dierengefchapen :-^ant de dierenfiaen , alleen tot haers levens onderhoud , en der

menjchen dienjihaerheid , haergezichte na de aerde , en zijn om htter "loher toediel hekpmmert

:

maer den menfch heeft hy alzoogefchapen , dat hy, met ztfne oogen opwaerts , ahijdt de treflikji^

luerken Gods met verwondering moet aenfchow^en : Bejiaende uit fSteedeelen, als ^enlii^i^e g
aerdfche, en verganklikh 3 '* "^eten het Lichaem : *t ander uit onsjenlik^e , hemelfche en on-'ver'

ganklikj^e, te "^eten de Ziele. En ^o ivy dit nauwer "billen inx.ien , zullen bebinden dat hetgene d»

groote Schepper in de vjerelt heeftgejleltj in den menfch te yinden ü .- te weten de yier Elementen

,

als de Ziele, die lochtigh is y*t hert, dat yierig ü : 't lichaem, dat aerdfch ps : de mond, die waterig

is, en feerts 't gene de Dichter l^laerlil^ uitdrukt. De oude Philafophen noemden den menfch niet

mbequaemlik^ de ^leine Werelt. De Natuur-kpndigers luiden, dat de werelt MiM degroote Menfch^

maer dat de Menfch 'was de kjeine Werelt .- en dat ooJ^ te recht "Svantgelifkje eene van Godgeleid

tngedrcyen word^ alzo worat d'ander yan een GodlikJ^e en redeli^^e ^(iele getroJ^l^en tot de H^en"

nijfe aller dingen 3 myoegen, dat hy, met z.tjngedachten , tot het bmnenfie en verborgenfie , ja tfft

de Hemelen zelf opflijght. Hj kent den loop diï Stenen j Son en Haen j Tftet tt reenen haren op etf

•nderiangien'tdraijendtriielyeri^e^

An-



des CMenfchtlikken levens. i

Nfchouwers, ofhetu niet voeglikfcheentc wezen >

Dat wy het reedlik dier, dus vry, en zonder vrezen >

Gaan doopen met de naam van Klaine Weereld-
Hoor.

Zie d'opfchrift, en het Beeld met wijze zinnen door.
De menfch,de klaine menfch, vertoont in weinig ftonde

De volle grootheid van des Weerelts wijtte en ronde.

God heeft die groote kloot door 't eeuwig woord getcelt,

Hy is de maakker ook van dit anloklik beeld.

Van vier Hooft-ftofFen hangt de grootte weerelt t'zaamen ;

De klaine leeft'er in ; doch onderandrenaamen.
Zijn gramfchap is het vuur. Zijn roode bloed delocht

,

Zijn vochtige natuur het waater, koud en vocht j

En zijn fwaarmoedigheid is d'aarde, droefen duifter.

In 't Koningklik Palais des Werelts, zo vol luifter

,

Vier oopen poorten zijn :Ooft, Wed, enZuide,enNoord.
Met dit tweevoetig dier is 't even zoo 't behoort.

Zijn rechter is het Ooft, zijn flinkerhandhet Wefte

,

Zijn hoofd het Zuiden, en zijn voeten 't Noordts-gewefte.
In 't gladde voorhoofd van de groote weereld ftaan

Twee flikk'rende oogen , die nooit flaapen : Zon en Maan.
De klaine van gelijk, tweeglinfterende kooien
In zijnen Hemel draagt, om 's daags noch 's nachts te dooien.

Het groot getimmer is geen pronkzel mee gedeelt

Dat niet in 't anzicht van het klaine bouzei fpeelt.

De grooteGlobus rolt, en werd fteets voorts gedragen
Van Lenten^ Zomer ^ Herbfii en Winter met zijn vlagen

,

De klaine van gelijk zijn Kmdskeidv/ederom ,

Zij n Jetighd^ zijn CManheydhcefti en zijnen Ouderdom,
Kortom? het groote Rond heeft zij n begin, en ende

,

De klaine komt met druk, en fcheyd weer met ellende,

En dus zy beyde gaer verdwijnen als de rook

:

Want zoo de wereld is, zoo zijn de menfchcn ook,
Behalvcn dat de menfch fal worden nieus herboren

,

En uyt den graav' opftaan, als alles is verloren,

B z Ziet



1 TO o NNE E

L

Zkt ^/?^ Jupyn beftiert des Werelds filv'ren Ecunv^,

T>es Some7'sgroen van hof, en *s Winters wit van/meuw.

Genef. 5.

In 'tzweetuws aangeficlats zultghy u brood bekonten

;

Tot dat ghy aarde werd, daar van ghy zijt genomen.

O Ktnrwisrejreerdemdenjdt^^an de Gulde, eenvoudige , en geru^e Eeuw,

Oentoen-waJJhnochkryghnochoorlogh, nachz.org, noch vrees,
^ff' 'f

Ieefdeinvreughde,daer7merdtnochgezaeytnochgemaeyt,n,aerhetIandlxracht

Jes van hem ziehen voort. Doch daer na volghde de Silvere Eeuwe ,
daerover

lumtcv Heerfchapperwa^, toenmoflyeder omzien hoe hy zijn broot verdienen

Ion. DeLandJanmofiploegen, de a^de bracht niet meer van zehe vrucht

nnitoenwasdehitttverdrietigh,endekoHdeondraeghUk.Hyvoerdeooktnz.tjn

iW^^w» Blixem, e»^ji&ew^e»Adelaere» ^e Wereldt, daer by te kennen

wör-



des CMenfchelikken levens.

Dóen zich de Gulden Eeuw' liet on(lerft' boven wende
(Gelijk een wankel rad) met droefheyd en ellende

,

De Zilvren Eeuwe quam, daar Ju^iter van dro^^
Den r^eprcr, die terdond opeenen and'ren boegh

Hetgroore wereld- fchip deed' wonderlikken zeilen ,

Want hy 't twaelf-macndigh jaar ging in vier deelen deylen :

Doen wertmen eerd gewaar A^s zomers hecten brand ;

En'swinters ftrcngekou, dedorrigheid van'tland :

Doen liep eerftyeder een ontfchuylen in de klippen,

'tRood zomers aangezicht, en 's winters blaauwehpp^n

,

En d'oflèn men in 'tjuk al hygende en befweet

,

Door onfes moeders borft, 't krom kouter trekken é^tó..

wordegegex'en , dat Tiipi'tcr des vervel its Heer was , die met de feherfe co^e»

des AdthcTS aller (J^fenfchen doen hefchouwde , en metgrooter hjdfaemheidhare

boosheden -verdroegk , maerdathy evenwei zijnen donder gereed hadde om de

tJHenfchen "jan haregromvelikkeGodloosheden af te fchnkken ^ of, in z,fjnen

toorn j tot kafte verbreken. DoenwO'S't noch een gelukkige tijdt ^ want doen

hoorde men noch met 'van den dollen en bloedïgen Mars j yedex mo(i in 't

ZjWeet TLtjvs aenzich ts z,ijn broodt eten . Och dat wy elk daer-mede Jlechts bezigh

waren ! en dankten Godt 'VOor zijnega^en , hielden zijngeboden , eit leefden ge~

rujlelik onder eikanderen , op datwj den zegen Godes , door Divid ujtge^ro-

ken , mochten genieten ; Welhem die den Hcere -vreej} , en wandelt op zijne we-
gen , ghy zult ugeneeren met uwer handen arbeyd , welu !ghy hebt het ^oed m
^tzaluwelgaen.

B 3
Zkt



4 TOO NNEEL
Ziet hoe Cupido valt^ en om zijn oude luymén

Sofchanddi/ken moet denfchoonen Hemel ruymen^

Die boven 'tHemelfchheyr wou ftellen zijnen ftoel

»

Viel van Gods aangeficht tot in denHelfchen poel.

GHjziet hierdeverwetene dertdheid 'van de Voeten afgebeeld, door den

'ual'van Cupido uyt den Hemel. Want die feh'e was niet te treden dat

hy in der Goden Opper-z,ael 'verkeerde , en zijn gaven , die hem van den Go-

^engegeven waren , tot het rechte ivit gebrujkte : maer wilde hoven den Go"

denwtjsz,ijn, en z,ijn wijsheid^ dat is z^ijn dertelheden oejf'enen en rnishruyken

aen dieghenewaer van hjz,ijn krachten en kennijje had ontfangen : dies Jupi-

tcr vrefende dat door defes TVichts gejlhej/d alles Joude ontfleken en in brandge-

raken ^ werp hem metgrammm moede uyt den Hemel. Hier hy TVtUen z,y te

ver-



des %JMmfchelikken levens.

CUpido, Venus-wicht, ontftak,met zijne draaien j

Het hailig Hemelfch Koor, en al de hooge zaaien.

Hy heeft den eenen voor, en d'ander na gewond.
Daar fpeelde niet dan min , en liefde in ieders mond.

Hy wierd terttond ge-eert van Goden, en Goddeflèn.
Zijn Altaars drooppen, (laag van Balzems van Cippreflèn,

Jupijn was heel beducht, of, tot zijn fchadc en fchandt.
De Hemel op 't lefl mochtraken in den brandt.

Des hy den Blixem nam, en wierp, in een onweder

,

Met vuur, en rook vermengt, den dwergvan boven neder.

Die d allcrhoogftetrap van eer betreden had

,

Stort fchandig, in den poel des afgrondts, van het radt.

'verflaen geven , datter veel ongérufie geeflen in defe weerelt ivaren , die niet

te vreden z,ijnde met de gaven haer van Gode gegeven , altijdt ovgeru^

waren i en door hare te groote neuswijsheydfochtentotGodt felve op te klim-'

men , en zijn wercken te berijpen, ja waer 't mogelijk den Hemel te beroe-

ren. Want zy oordeelden datter niet fnooders -was voor de dertele verfianden ,

dan ofgehhfentheydt en laetdunkentheydt , wanneerfe eenmaeltot den trap

der eeren ge/legen zijn ; datfe dan al voorts het hoeghfie woordt wUlen voe-^

ren , en aen niemant gebonden , noch geen ivetten onderworpen zijn. De
Exempelen van Phaxtonendelc^rus behoorden ons te luaerfchoHwen , die den

glants en brand der Zonnen te naer komende , van boven neder vielen : foo doen

ook vele , die door al te groote laetdunkentheyd derven in de binnen-kameren

van GodesgeheymniJJen treden, daer doch niemandden brandt verdragen kan:

alfoodatfeinhaerewjfedivaesheydt v/orden te nedergeworpen en befchaemt ge-

maekt. Wanneer de Schildr-padde in hare fchelpen bltjp , dan ijf'e befchermt voor

ingeval: maer wanneerfe V hooft en leden daer buytenfieekt , dan moetze vree-

ze lyden vange^uetf te worden. Soo doen wy mede , wanneerwy te hooge (buy-r

ten onsfelve) willen opklimmen , m met onTje, al te vrye^Jfiegelingen, degeheym-

nijfen ivillen doorgronden»

Dns



TOONNEEL
^)m baarde Jupiter Minerva uit zijn hooft ,

Kaar dat de manke Smit zijn herz'nen hadgekloojt.

Jacob 5.

De wijsheyd die van God daalt op haar witte vlerken,

Is reedlijk, ongeveynft, en vol van goede werken.

D E Poëten hehhm versiert^ hoe dat Minerva , de Godd'mne der wijsheyd yge-

boren is uyt het breyvHn de herfenen ^'^» Jupiter, en alfo hy merkte dat

z.ijnhujfvrou'ivjyinaónvruchtbaerwas iDies hy Vulcano beval t dat hy met

eenfcbe-'pe bijl^ "^an Diamanten , z^ijn z,wangre hooft z^oti kloven : daer uyt dan

dex.€ wij ze Pallas ü voort-gekomen. Hier medegaven zy niet duyjierltjk te ver»

ftaen, dat 'de Wijsheid^ die uyt Godgeboren is, van boven komty en in des menfcben

verpanden herjfenen wordgefiort,alx,o dat zy daer na^met^jn engrooten arbeyd^

wijze werktn, dat is, wijsbeyts kinderen, voortbrengt. Men memde haer Tritc-

niaj



2)^j Menfchelikken levens.

Slet hoe de krcup'le SmitJupijn voormaals geriefde

,

£n met eenfcherpe bijl van Diamanten kliefde

Zijn fwang're hooft, dat hem het harflebekken kraakt

,

Waar door Minerva eerft in 'c hcht der wereld raakt.

, , Maar zeght,6 Mula! feght, en leeren deze verilen

j, Niet dat de Wijsheyd light gefcbolen in de herflèn ?

,, Dat *tkleynood des verftands, gelijk een heerlijk lot,

5, Alleen van boven komt uit d'oopcn fchoot van Godt ?

„En dat dit Godlik zaet ontfangen werd te voren.

55 Daarnaar met fmerte en pijn gewonnen en geboren ?

5) Maar lieve fcgt my doch waarom word wijd befaamt

5> De wijfe TaUas ook Tritonia genaemt ?

55 Is ' t niet, om dat (gelijk 't begrepen werdt by veelcn )
55 De Wijsheyd recht beftaat in drydcrleye deelcn ?

5,*tGcenisj'tgeen was,'tgeenfal, volkomen alle drien

,5 Verftaan5 gedenken, en aandachtigh te voorfien ?

, , Waar naar ten laatften dan de Koninghlikke reden

n Haar macht en mogenthcydt weet wijflijk te hefteden.

nia, om dat de wijsbeit in drie deelen befiaet^ te weten : in de tegenwoordige dingen

te vei-flaen^ de toekomende te 'voorjïen , en de voorleden te gedencken ; en dat de

menfch dryerley behoeftom wtjs te wefen ^datüt weiraden , recht oordeelen , en

onrecht handelen^ é^c.

De oude Heydenen hebben dit wel naer harejfiegelinge , doorV licht der Natu-

ren vej-/iert ; wijlz-y welwijlen datteryet Godlikx onderfchuilde , maer de rechte

kennijjc hebben zy niet verfiaen. Maer die door den Geeft Godsgeleert z.ijn , we-

ten dat Godt zehe de wijsheit js^ en dat 'f beginfel, om tot de wijsheit te komen^is

de "cree^e des Hteren. Daercm behooren wy aUe naer deze heilige v^ijsheidt om te

hnae-rftigen , en met arbeidt en -vlijt diezelve bewaren. Auguftmus Jj)recckt z^eer

7i>ehDie daer wilfchatten der wijsheidt t<inden,feydhy, moet kuylen der nederig-

heidtgraven, en niet aflaten, voor hy hebbeden fchatgevonden. Bernhardiis

feidf.Zooghy wijs wa^'t^en op u uyterjie altijddachtet , dan zoudghy wijs zyn in

de Güdli&e dingen , ghy zond ook de wtrtldt kennen , enghy zoud voor de helle

vreezen. Daerom vraeght eene , ondtr den Ouden : tVat u de wijsheid l datmen

altiidt wat recht is moetdoent en wat auacdt üy naelaten.
' ^

. C Zi^'



8 TOO NNEEL
Zitt hierjsipctizoon om vuur-dieftgebonden 5

TVtens Levergroeyd des nachts^ enwerddes daags verjlcnden.

Mare, 9.

Deworm (dienimmer llerfc in 'c onuytbluflik vier )
Den boofen ceuwigh knaaght wanneer hy fcheyd van hier.

PRomothcus, gehjh Ovidius verhaeldt , hadde Ju^ker hedr'ogen, door

t'ivee OJJe-huyd^n , daer njan hy hem , welke hy 'wilde , Ikt kiez^cn , d^ee-

Wwofmet'vleys, dander met beene^t gebult. ^nyLXcr 'verkoos de huyt met hee-

nen : ook Ti'^Jupiter toornigh dat hy hem V Goalik'vuur uyt den Hemel hadge-
fiolen : dies liet hy hem aen den Berg Caucafus vafi aen een kruys nagelen , daer

hem 1^^;?Jupiters Adelaer des daegs z.ijn LevergepiB word , die hem des nachts

Wederemwafl, alfodathy een gedurge wrake der Goden ^ om z,ijn bedreven

mjfe-daed , in z-ijnMe moet lijden^ Hier door wilden zy uytMdm , dat nie-

mant



^ês Menfchelikkên levens. g

EY ziet ! hoe Promethetisy^in Jupiterver^oten ,

Zo jammerlik en droef aan Caucafo gefloten

Den Echo gaande houd, en, met een droefgeween,
Ah my i ah my I ah my / wekt driemaal achtereen

:

De Arent nimmer ruft , ziethem eens lever- pikken

,

En als een greetich aas het rouwe vleefch inflikken

:

Den Goden lafterthy,enwenfcht in defe nood
Dat hy zij n leven hier magh eynden door de dood

;

Maar 't is vergeefs geklaaght, zijn lever langs hoe wreder

h 's daaghs des vogels roof, engroeytby nachte weder.

„ Onzaligh is hy wis, die 's Hemels gunfte derft

,

3, Die ftervende altijt leeft, en levende altijd fterft,

„ O Menfche ! fpiegel u, verzoen in tijds Gods toren

,

„ Want als de booze fterft zijn ftraffeeerft werd geboren

:

„ Al zwijgt Godt hier een wijl, zoo word nochtans het end
„ Der boozen, pp het left 't begin van hunne ellend.

i^ant de Goden mofi tergen y oftot toornigheydverwecken. ïVant, z^ejden zjji

deGodenz^ijnweltraeghtottefiraf^ maerz>y komen z^ceker engewis. De God-

loozen , x,eydeen oud Schrijver , worden of inwendigh of uyni^endtgh gefirnft.

Jnwendigh , om dat haer dejirafe der ^onde altijdt voor de oogen ts ., en dïex,eh

"ve akgefiadigh in haer %,iek omme-voeren , icoo dat haer de Hel-Goddinnen niet

met brandendefackelen , maer metferjinge en knauwtheydt der confcientie ver-

volgen. Deuytwendige ftraffen fchtjnenons lichter, vermits ons diefelve niet

lange (^müen. iJHaergeUjk ons dmkt , dat die fiekerxijn , die met befmminge

ofverrottinge gepïaeght xjjn , als dte met koortx^e of eentje andere mtfeki'tge ^

daernochtans de koortz^en en Jlechte gebreken meefuytjtmn , alfo worden de

Godlooz^e met langz^ame treden der verdraegbfacmheydinde eeuwige doodgewor-^

fen. Dez,e wafi% Lever weder aen die altijdafgeknaegbt wordt , en voelt ni?n^

merruft, O ellendige ! die dez^en Rechter wordovergelevert, daermenzo dik--

wils fiervindey nimmermeerfierft.

C z l^f



ie TOONNEEL
^e bitzeNijdzeergraag een oog verliezen wou ,

Wanneer de Deugddaar voor twee oogenmffen zou.

^vi
CB

ffk
T-X

Prcverh. 14.

Des lichaams leven is een goedig hert vol vreden

;

Maar bitt're Nydigheid is etter in de leden.

«/' K Eloude W^z^en hebhen deeze 'verjiering , 'van dat ApoIIo , doorJu^kers

l\. he^el, uit den Hemel y om der menfchengemoederen t^onderzoekken , op

d,'aerde neder-daalde , op de Nijd^ gepaft : tvantze zeiden y datFebui, antwee

dochterenjkeurgaf.wat d'cene mogt begceren,zou an d'andere'verdubbelt worden.

Des deeney 'van Nydigheid ofgefivoÜen , 'verkoos , dat heur eene oog mogt uitge-

Beekken worden , op dat dandere terft»nd gants blind zou zijn, Deeze Nijdig-

heid is van zulk een aert , datze , in eens anders -welvaren , verarmt. Zy

zoekt ku r eigenfchaede , cm'er evef^-rmnfch een grooterfckmds an re doen. De
Nijdig-*



des Menfcheiikkenlevéns. ii

APöZ^^quameenmael uit zijn vergulde zalen

,

Doorjupiters bevel, op d'aarde neder-dalen

,

Om an twee Nimfen, d'een den ander ongelijk
Van aart, en cigenfchap ; doch beide al even rijk

,

Zijn gulle goedigheid, om wil, en wel-behaagen.
Met zijn geleerde tong,beleefdhk voor te draagen

>

En zeggen : dat den een mogt eifchen watze wou

,

En dat zy datelik heur wenfch genieten zou :

Maar dat hy eens zo veel, als d'eerfte, mogt begeeren

,

Aan d*andereterfl:ontzou fchenken en vereeren.

x^poUohzd dit woordtzohaaftniet uitgezeid

,

Ofvoorhem quam terftond de fwarte nijdigheid

Met heur bebloede bek. O Febus ! fpan uw' booge

,

Zozeize,en fchieteen pijl recht inmijn rechter ooge.
En neem my 't halve licht. Mijn herte dit verkiell;

Wijl d'andreNimfdaar door heur gants gezicht verlicft.

5, Zie, dus fchcpt Nijdigheid, genegen tot den quaade

,

j, Een woaderlik profyt uit heures naaftcn fchaade

„Zy fpaart heur een oog niet, hoe ook de faakc loopt 3

„ Wanneerzemaar daardoor eens anders bhndheid koopt.

Nijdigheid., ;t.«^Chrifbftomus, is een vergiftig quaet , zj 'verkeert dm Menfche
in degejfaltenijje eenes ongenadigen Duy vels.Daer door is deDood in de werelt (re-

komen; door de Nijdü A bel i-err/joord ., Daviel tot den doodjlachgekomen , en de

Jodtn hebben Chrülum dojr Nijd gekrcf.yfl. De nijdige Mtjij'chen ^^ijnalsde

TVeJj)en die iiyt anderen vuüt^heidt wordengevoed^ z,o behouden z,y ook uit ande-

ren onzeluk haer voedfel. CA'cck>)\vsgevracgt zijnde , voor wi<. n men zich voor-

ftaemlik moji wachten \ antwoorde zeer wel ; Voor der vrien ïen Nijdigheid y en

'Voor der vyanden lifien en lagen. Nochtans zeer qualik kan de Nijdige daer a?!-

der vrucht uit trekken^ da «2 dat hy hemzelve jt (jttelle, en die benijt wordt is daer-

om niet te ongelukkigerj 't ts beter herkijt als beklaegt. Laet zy vafi op hare tanden

hijten , inwendigh bare zidtn cjuellen , zy winmn niet anders als hertenleed en

rouw: en als wy het wel in(ien y zyiseen ander zoo vyand niet als haer zelven.

Laten wy doch z^o nietgefint zijn , dat d'eene den anderen verachte , en d een den

anderen henydc j maer keren lieva', datyeder, met het zijne, te vreden zy,

C
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n TO O N N E E L

IJe PyUr dkghy mt, van Godes fchikkingh , is

Een Uvmdigh p&tmn - ^'-^-^ ^^-/^^««i-

Job 14.

De Heere heeftden menfch, voor zijnen laatften dagh

;

Een zeker perk gcftelt,dacr hy niet over magh,

T'Ermmmwas hy de» Romeinen een Godp (kr fchikkin^e , daer wede zy tt

-jerftaen gaven , dat flües wat hy de Godengefielt was , ^afl en onhewte^*

lik mojimtge voert vjerden. Hier fielden z>y hem ook ah een fatl tot een ^eker

merk-teeken van hare fcheydingen , daer mee anyeder het zijne worde gegeven^

Datjnvim daer morfebijnt te vluchten, daer mde verflmden ^y , datyn^yt^x

^t-elve onder dex>eGodten'tFmmmoffeh%m ; want de Poèten vertelkn dat

Jnm^x niet vermochte z>ijn%om%nY^^'^-> ^^^^^^ ^^ ^^^P^ '^^^ ^^^ Fat^m

Bebondenwof, dat is van een harde dood , Uverhffem Want z.y vergierden



des Menfchelikken levens. i^

DE Marmere Pilaar ftaat vaft, en onbefweken

,

Hy wijkt niet voor Jupijn , maar blijft een eeuwigh
teeken -,

In fpijt van weer en wind klimt hy ten Hemel op

,

En ftijght tot inde locht met eenen trotzen kop

:

De Paal itaat daarhy ftaat , hy weet van geen verfchrikking,

„Te recht hy een V igure, en beelde is van Godts fchikking

,

5, 't Gezet welk is geftelt door 't Goddelijk beleet

,

„ Hoe groot, hoehoogh, hoe diep, hoe langh, hoe wijt, hoe
brcet,

„Wat was, wat is, en blijft, van gift'ren, heden, morgen

,

,.,O I dit light wonder diepm Godes raadt verborgen !

5, Zoo diep dat ik myyze ! als ik dien afgrond naak

,

„ Blyd' ben ik, blyd' dat ik daar weder uyt geraak.

tele dingen, eifwarendaerinook zeer 'verfcheyden 'van gevoelen. Eenige gC"

voelden dat het Fatum hingh aen de macht der Sterren ; ander , dat het inde Na^
tuur alzogefteltwas , en noemden V daerom 't natuurlijk Fatum ; d'andere dat

het niet kofl verandert , maer geweUeUjk uitgevoert mofl worden : dit noemt-*

wen 'tgeweUigh Fatum, é^c. CM'aer om veel hier van tejpreken is onnoodigh ,

menlezedaervanLi^Ciumin zijn Boeckxken i'iZw ^e Standvaftigheid m V iS,

ip, 20. Capittel.

Voor deze Godt Terminus worden hy den Romeinen geoffert , vruchten ,

honighraten en wijn , daer van Ovidius in zijne Faftus breeder verklaringe

doet.

Zk{



14 roOKNEEL
Ziet hee de wrake Godts {op datwy niet en dolen )

Hitr 'vergelekenwerdt by eenenftiUen Molen.

Luc. 18.

ZalGodt niet wreken dan zij n lieve en uitverkoren

,

Hoewel hy goedertier, en langhfaam is tot toren ?

WAt de Oude Zedevormers hy deze fliüe fiaende Molen hebhen -willen te

kennengeven , z^ultghy lichtlikken %;erftaen. Zy Tjerfterden dat deGoden
zeer langzaem waren om teftrajfen , en met^oote lankmoedtgheidt de zonden en
boosheden der wenfchen 'verdroegen ; maer dat zy ten laetjlen met groote gram^
fchap ontftaakken , alzoo dat zy daer in de Molensgelijk waren, die , al ifi datze
langejlaen zonder fich te hnvegen, nochtans ten laet/len door eenen harden wint
gedreven^ fnelomloopen, dat niemant haren loov kanfiutten. Daerom zeyden
deoudewijshetts bemindersy dat Godt fachtlikken totrer wrah treedt , doch



des Menfchehkken levens. ïf

DE Molen die een wijl ftaat ftille zonder wielen

,

Gelijk dewrakeSbds die 't quaad heel zal vernielen.

De Molen flapetwel een wijle windeloos

,

Soo doetook Godes wrake> al zijn wy noch zo boos

:

Maar als deftorm-windblaaftalsofthy waarverkorfelt,

De zwaren Molen-fteenart graan tot griiys vermorfelt

:

So ook, als zich verheft de gramfchap onfcs Godrs

,

Werd al het quaad vermaalt , al zijn wy noch zo trots.

, , De ftille Molen dan ons allen zy eenbake

,

,, Dat wy de goetheid Gods erkennen voor zijn wrake

:

j,Want ofzyfchoon vertoeft, zoo zal zy doch in 't left

„ Gelijk den blixem gaan van 't Ooften tot in 'tW eft.

55 Die Gods langmoedigheit dan hier, na's vleefchs behagen j

,5 Heeftachteloos verfiiymt, zal't veel te fpa beklagen

,

,, Wanneer de gene, die hem vriendlik heeft genood

,

„ Met een wreet aangezicht,hem in den afgront ftoot.

dat hy de lankzaemheit derfirajfe daer na mmefiuaerte der zehen 'vergek. Sy-

nefius zeide zeer wehde Godiikke naturegaet langmoedelik enfachteltkken z>oort;

en daerom bedachten z.y mee , dat de Goden alfoetjens met hareftraffe -volgden , e7t

den boosdoenders kort op de hielen waren : want^zeyden zy^ de Goden hebben wolie

voeten enyz^e handm-^om te kennen tegeven^nat zy wel[acht aenquamen^maer

hart toegrepen, Daerom dient om dejpreuke des Oudtvadcrs Gregorii welm ach-^'

tinge te nemen^ wanneer hy zeit : Niema?ft'verfuymt de lankmoedigheit Gods , die

amers zo veeltefcherpergerechtigheit in zijn oordeel zal gehniyken , als hy te

voorengroote lijdzaemheitbeii^ezen heeft. Bernardus 2:,e^f ^ee ; O Vader l ik

begeerevan u , dat doch u toorn , waer meeghy de Sondaers kaflijt , alleene zy een

kindcrlikke kafiydinge^en niet eengramfchap,waer meeghy diezelve uit den Lufi-

hoffuit. Laet ons daeromgewacrfchout wezen, dat de lankmoedigheydGods by

ons niet worde inde wmdgeflagcn., want het ts zeker , dat der boozenfirafen oor-

deelweiwat verlengt, maer niet vry gelaten^ de tijdwel W'at uitgeftelt^maer niet

weggenomen zalworden. Want de boofdoenders dragen zo haeji niet de fchult in

hare borj% ofzy voelen tegehjk defirafop harefchoaders : door dien Nemefis , de

Goddtnne des wraex, aen harefippengeketent ü.

D Siit



i6 TOONNEEL
Siet hoe een zeldzaam krujd { öwonderükbedrijf l

Hit leven weder brengt in een gefturvtn Ijff. J

Sapient.16.

Geen krOyd noch plaaftcr heeft Ifraël in 't gemeen
Genefcn, dan ó Heere ! ueeuwigh Woord alleen.

/E
Scuh^ms'wortgefielt voor de vinder Jer kruiden ^ en dat hy geboren is

^ - w uit het doode Ltchaem'van Coronis, z,ijn vader was Apollo, over zulkx

dat hy onder de Gadengefteltjs : hy heeft ook in zijn konfi zoo toegenomen , dat

hy den dooden\ïi^^o\\tnm weder levendtgh zoude gemaekt hebhen, als mede

h ndrogreum de zonevan Mino?-, die van de Athenienzen verjlagin waf, &c.

Zy hebben hier mee dez^konfie als Godlik willen uytbeelden, gelijk zy in haer

zelven grootltkx is teloven. Want deCMede^ijn-konfi js van Godt ontfangen.

Seggen de Hebreen niet dat Raphaël de Erts-Engeldeze konfie hebbe gebruikt ?

heefi:



des Menjchelïkken levens. \j

TTT Scukpius ziet , terwijl hy heen en weeder,

/l \Doorbofch, en beemden zoekt naar kruiden, groen
enteeder.

Die dienftig voor den Menfch, en heur gezondheid zijn

,

In eenvermaakUkdalj beplant metzoete wijn.

Een Harder, rap van !eên,en kloek,en ftout van zinnen

,

Een wreeden Bafilifck bevegten,enverwinnen

,

Door middel van een krans, geftrengelt om zijn hooft

,

En beid' zijn flapen heen. Dengrooten Artz belooft,

A n d'Ed'le knaap, zijn gonft, en krijgt den krans door fmekcn.

Den feilen Bafilifck, vol gifs, en looze treeken,

Merkt wafer was gefchied , en voegt zich weer ten ftrijdt.

Maer, och ! denjongelingk, waskrachten leeven quijt

Zo haeft hy 't Monfter zag in d'opgefpalkte oogen.

Den Wijzen <:^/Efiulaaf^ quam vaardig,om *t vermoogen
Van zijn verkregen krans te proeven: wreefen ftreck

Den Hardermet 'et kruidt zo lange, tot 'et bleek

In bloos verandert wasj en 't leeven, heel volkoome

,

In 't uitgeftrekte lijf, wierdt op een nieuw vernoome. .

Een zaak verwondrens waardt > en boven mij n verftant j

Dat zulk een grooten kragt het kruid is in geplant.

heeft Chriftus, de rechte Genees-Meefier en Artz, der Menfchen, niet veele kran'

ken engebreklikkegemzen ? heeft hy die kracht ook zwijnen Difci^ulen niet nage-

laten \ De Koningen hebben deze konfi zel'vegeoejfent^ ah Sabor en Giges : Sa-

bid Xo»/«^^i;^«Arabien, Mithridates i;^w Ponto , Hermes Koningh van
Egypten, Mefua , des Konings Damafi Neve , hehalven eengroot menictte'van

geleerde wannen, als, Avicenna, Plato, Ariftoteles, Hippocrates, en veelandere

uitnemende Philofophen. Alzo datmen de oprechte konfi der Medepjne wel mach
ingrootertvaerde houden.De Wyzeman zeid:Eert den Medelijn om des noots wil-

le i want de Heere heeft hemgefchapen , en de Mede^me komtvan den hoogjfen

,

ére. De Heere laet de CHedecijm uit der aerden wajjen, en em verfiandig menfch

virachi'er niet.

D 2 'els



i8 TOONNEEL
'/ Is Bacchus die hierzity na 't leven tiitgebeelt-i

2>;e ons den Geeft verheughdy en alle zarge ontfteeït

De zoete en eedle Wijn verquikt des menfchen hert,
."Wanneer hy matiglik, met fmaakjgenuttigt wert.

"m^AeromB^cchus van Je oude Poëten hyeemn Jongeling -wierdt afgebeeld,
daer van zaliede>;die eenige van hunnefchnften heefrgelez.en,genoeg7uaem

onderrecht zjjn.Want z,y ver/londen by Bacchus eigentUk den Wijn , dat diez^elve
vrolrk en dengeeft vaerdig waekte, om veeldingen kloeker te anveerden, wanneer
dte wetfobe-rheidtgedronken wordt , anders bedompt z,y definnen , en maéktdie-
z-ehe onbequaem.Hieromftelden zj het PaerdPeg^iCus aen zijn zjjde,om de wak-
kerheitdes verftants daer mede te kennen te geven, Plutarchus fchrijfi den
iVijntoe^ datzy dcwelj^rekmheiten konfiigi vindinge heeft voortgéiracbt

,

want



des CHenJchelikken levens, 19

Hier zit de wijn-God felf, met zijnen platten kroes

,

Op zijn gezadelt Ros, en fpeelt al vaft avoes

!

O Bacche \ drinkt eens om , en laat ons ook amoyen

,

't Vat is niet hallef leeg 5 \vy mogen nochwel poyen: *;

Maar zeghtmy hoe u hooft dees lichte vleugels krijght

,

En P^^<2yW aldus, gevlerkt, na boven ftijght ?

Is 't niet, o Geve-luft, Wijn-vinder, Licht-beloveni

Om dat de wijn verfterkt en ftiert den Geeft na bovenf?

Maarwaarom krunkelt dus dees wijnranke in u hand?
Is *t nietom dat ghy eerft den Wij n-ftok hebt geplant ?

Waaromme zydy dus gelchildert, bly en jeughdig ?

Is ' t nietom dat de wijn den menfchmaekt kinds en vreugh-
En waarom zydy naakt ? is 'tom dat onbefchaamt (dig ?

De dronkaart zelfniet weet, noch acht, wat hem betaamt ?

O dat is wel geraan : dus drinkt uit mijnder fchalen
;

Eens lekker druyven-bloed, ik zal 't gelag betalen.

"want dan, z>eidt hy^ zijn degeefien los en 'vry , die anderfinsgcketenten gebonden

fchijnen te wezen. Homerus z,ehe beveelt zwijnen Uly ffi dat byvan hooge fa-
kenby denWtjnz,OMdeJpveken , welverfiaendetotmatigheit , en dat zijnen geefi

daer door te wakkerder enfcherper wezeitzoude, Hoe wel -vele 'van de oude Foè-

ten dit aUvat 'verder hebben acngemmen. Want het was eerfl , datmen ter eeren

"van de drie Cjv^Xitn ofDank-Goddlnnekens zoude drinken, maer mzn kmotte
daer terfiont mede by , dat de Negen jVlufen oft Sang-Goddimiekens ook niet mo-

fien vergeten zijn. Alzo dat v4nlE.nmoverhaelt wort ^ dat hy zijne Oorlogs-

bcfchryvingen^en J^khylnszijne Treurjpelen by de U^ijn zoudengedicht hebben.

liomiusjchijnt van dït evelvryfiekgeweefi te zijn, wanneer hyfchrijft

:

Diens Dichten zijn veracht en werden nimmer out

,

Die met (chraal water zijn begoten en bsdout.

Ook Martialis derfwel zeggen.

Wanneer ik nucht'ren dicht, dan zijn geen Rijmen goet

,

Maar dronken loepen my veel Rymers in 't gcmoet.

Doch men moet voor aldeze edelegave niet tot o'verdaed; maer, tot foberheit ge--

brutken , altijdsgedenken,dat de zelve tot verheuginge van des Alenfchen he; te ,

masr niet tot misbruikgegevm ts,

D :> D#,



20 TOO N N E E L
T>e Vree veel overvloeds an ieder maakt gemeen ^

Wanneer de duUen Kryg met voeten ligt vertreèn.

i^*H

Vcreenight u metGod, hebt vrede in uw gemoeden,
Ghywerdt uit zijnen fchoot gezegent met veel goeden.

HIerftaet de zoete Vrede , hebbende aen hare hand V\\xto , die z.y gevoefiert

hadde , dat is de Rijkdom ^en wasgeladen met den 'voUen horen des Over-
'vloets, om te betoonen -wat heerlikke enaengename dingen door haar 'voorden
dagh komen : zy heeft de woedende Mars en bloedige Bellona met al'er krjjgs-ge-

weer onder hare 'uoetenuertreden , alzo dat de Landman wederom zijn akker
machploegen^ de Kooiman 'ueilich reizen^ en tedergerufielik onder zijn dakfehuir-

len, alzo dat des dollen krijgs-mans rooverijeen branden niet meer gehoort wert,

Siliusltalicuss:,^^;

De Tjrede ts Y befle 'uoorgewis Van dat den Menfchgegeven is.

Een Freede is beter^ na mijn (in , Dan veelTriumfhen met gewin.

l ,
De Vrede 'et landbehouden dset , En maektdm burgers eemgemoet.

De



des CHenJck^hn levens. 21

Slet Cornucopia met heuren vollen Horen
Ontluiken , t'wylen C^larsz\ fchuimendc van toren
Met 7A]ViBeUona ligt getreden met de voet :

Gekneuft is zijnen fchilt, en zijnen (talen hoet

:

Zijn yzer is verftompt, en zijne fpiets gebroken

:

Zoo dapper heeft de Vree zich over hem gewroken.
Duurt lange, 6 zoete Vree • dat eeuwig voor dy buig

De dulle God des krijgs, met al zijn wapen- tuig :

Verdikt zijn moort-trompet: en laat zijn Vendels rotten

Scheurt zijn banieren af, en wcrptze voor de motten

:

Zijn moedige 'Iromheen verniele met'er vaart i

Maakt van zijn fpiets een zeins, een kouter van zijn fwaard

,

Op dat den Akker-man weer, met een goet genoegen

,

Mag onzes Moeders rag doorvoren, en doorploegen

,

tnC^r^j"wederom toewyden met gcnucht
Heteerfte veld-gewas^en Boom-, en Wij ngaerts-vrucht.

Devredeüz,oedel, dat ookhaernaemzoet ütehoonn ) hierdoor ivorden de

landen, dejhden, degemeenefaken ^ de Rijken en Koningrijken gefiut en on-

derhouden. De vrucht -van alkgelukz^aligheit is de Vrede. Guicciardin •z^eid: Ik

TJe niet heiliger , niet nodiger, noch Gode aengenamer^ onder den Chrijï^enen,

dan Vrede ; -want , z,onder diez elve , zie ik alle Godfalighcit , Gods-dtenfiigheit

,

en allegoede zeden tot een ofe?ibarebederffenijjè vervallen ; -want zonder Vrede

behagen Gode zelve nietmvgaven dieghy op den altaer brengt. Daer-en-tegen
,

ji^at tjj'ervervloekter als den krijg ? wanneer Mars en Bellona heur bloedige Tro-

fheen opfieken, en den droeven allarm blazen , dan ijjet alvolvreeze en benaut-

heit. De Eendracht !S op't hoog(lenood/g y want, door Tweedracht , worden

groote dingen verplettert ', en kleine dingen fieken , door Eendracht , hae^- hooft

OP. De voor-daedvan Scilurus zalens leerer.^ dk zijn tachtig zonen beval ^ den

hy-eengebonden bojjelpylen te breken : maer als fy 't zelve niet vermochten, brak

hy elx bejbndervoor hare oogen , zeggende : blijftghy eendrachtig , ghy zultfierk

zijn ; maer , tweedrachtig , zalmen u licht vtrfroyen en breken. Saluftius ver-

haelt, dat Mici[ fa tot zijn zonen zeide : Ik overlevere u nu het Rtjk ,vafgenoeg

zogy vroom ztjt, maerfwak zoghy quaet zijt. Dit behoorde ons allen te leaen de

Vrede en Eendracht te omhelzen , 0^ dat wy niet door Tweedracht verheert en o-

'uei'wmmn'ivorden.

Zm
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Ziet hoe Vrou-Ytrms wicht ^ metzyn gevlerkte /priete^ ,

"Denaarftige Di^mkan quet^cn i noch door-fchkieA.

Sjr. 35.

Drijft ftadiguwen knecht ten arbeid, vroeg en fpaad -,

Want luyheidt ontucht baart, en alderhande quaad.

D E Poëten hehben verpertfhoe dat Cupido , door zijn vierigepykn , aïle Go^

den en Goddinnen tot liefde en minne hadontfieken-yWaeVidat hy Diana (ow

dat zy gefiadigh bezigb was in 't wilt na tejagen en tefchieten ) niet en kon tref-

fen. Hier medegaven zy kloeklik te 'verfiaen^ dat de dertelegeilheid en heete min-

ne niet was te hctomen^ dan doorgefladige arbeiden naerfiighetd^ en datze daer te-

gen niet meerder wierdgekoejlert en gequeekt , dan door ledigheid, lekkerheiden

(wsrdadigheid. Lucanus zeidt , dat de ledigheidt den menfche maekt lojfe fin-

mrty 4(it?;^he/fkk€rlikmS([ï<km^d.lope/ien, OokzetdCdituUvii z,eerwel:

De
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Slet hoe l^iana fpoeyt, met heure wakk're brooskens

,

Langs 't fchoongebloeide veld , bezaait met roode Roos-
kens

}

Ziethoe zy rent en loopt door *t fchaduwende bofch

,

Geboogr,gepijlt5gelaarft3geladen met den tros a

Den koppels hitzende aan het Wilt met open kelen.

En laat in 't gouden haar de zoete windtjes fpelen

:

Hier vangt zy eene Hinde, en ginder een wüt Hert,

Dat met zijn hoornen in de takken is verwert
^

Hier eenen fneHen Haas, die, met zijn ommekijken

,

Niet mocht, in zijnen loop, den ranken Hond ontwijken j
'

Nu kruift zy 't donker wout, nu fchuilt zy eens in 't lis

,

Dat ondercufïchen zy Cupidoos doel-wit is

,

Zy niet eens merken kan, dewijl zy langshoe ftyver

Volherd in d'eedle jacht, en groeyt in dezen yver.

„ Want wie de luyheid haat, en neerlligheid bemind

,

„ De liefde in zijnen vlijt, en arbeid overwind.

De Ledigheid heeft eerft den Prinsen t'onderbracht

,

Eh trotze Steden zijn vergaan met all' haar pracht.

Lycurgus , die anderfints een z,eergejlreng Wet-gever iih-u , heeft geoordetlt ,

om dejonklmdvan Ledigheidafte leiden , dat z-j bun z^ottden begeven tot arbeid,

totjagen, tot looien, tot z/ivemmen t on dat z,ygewent zouden worden honger,

dorfi , koude en 'vorji te -verdragen. En als wy te recht willen infien wie dat door

ledigheidzijn eer en dapperheid ter x^ijdegefielt heeft„fie oen z^ehie de Romeinen^ en

jmder andere de 'ucortreflikkc Mannen Scipio ende Lilius : als zy betgemeene be-

fie , door baer al tegroote ledigheid^ ter zJjden hadden geflelt , dat z,y aen deftrand

gingen om mojjelen enfchdpen te z^oeken , en tot aüejpeelen te begeven. Doch men
moet hier in ook onderfchaden dat het heel anders is meteerlikke Ledigheid, die ook

den Burgeren a toe-gelaten, als met trage en %juiU luyigheid, die des Duivels oor-

kujfenis.

Cupi^
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Cupido en de Dood diefliepen beide t'^ametiy

Ontwakendey zy blinde elk anders fchichten namen.

Rom. 6.

De Dood,de hkcke Dood (wanneerwy 't recht doorgronden)
Is het gerechte loon, en flrafvan onze zonden.

HTe7' leidCn^ido met de Dood ^mVtk terufien, en opjêaende neemt d'eene des

anderengeiv'eer onwetende : alzo dat de Dood ojHetfi, met Cu^idoosfchich-'
ten, diehyhelooordemet z,tjn eigen fijkn.doorfchoten te hebben : en -wederom
fjuetfi CuTpido, met des Doodspijlen, de jonge herten, die noch garen lange
tijdin de zfrengde zouden 7i^illen blijven. Hier mede 'verjlonden zy : dat de aert
en loop dezer wereldtfoodanig ff, dat de blozende Jongeling, door des Doods
fylengetreft zijnde , daer henenfierft : en dat dou'de quijnende Befievaer , door
nen-hemlikvmr ontfieeken wez^nde, noch zoekt om een zoete lief te behagen,

Hos
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Cupido^ en de Dood, zich leiden om te flapen ,

In een zacht bloemendal methun geweer en wapon.
Maar, als de zoete vaak weer van 'er oogen vloog

,

Toen nam, door onkund, d*een des anders Pijl, en Boog.
Het dartel Minne-wicht gingh zich tot fchieten ylen

:

Maar *t volkje, dat hy trof, Hort haaftig van de pylen.

De Dood, de blinde Dood, geen oude mannen raakt

,

Ofin de koude borft de heete minne blaakt.

5,Daarcmis'tdat(hoevreemthetfchijntinonzen zinne )
„ Dejongen dikwils flerft,en d'oudequeelt van minne.

„ Daarom is *tdat de jeugd, die op'er fchoonheid bralt

,

„ Vaak van 'er groene deel, tor in'er graf-fteê valt.

„En dat het Minne-vuur des Ouden hert doorkruipet,

„ En pijnelik hem 't mergh uit zijn gebeenten zuipet.

,j Dat weg gerukket werd, deJongling als een dief,

5,En d'oude koude ftok vrij tom zijns herten lief

Hoe droevig i/?, zeideener, dat die heerlikkejpruite en weeldrige bloeme zoo haeji^

door een teder -windekeny wordafgemaeit en 'verplet, die noch zoo lang ons begeerig

oog konde 'vermaken , en waer 'van ivj zoofchoone affetfelen haddtn te njerwach-'

ten ? ivat bedrukte en befwaerde tranen laet niet de Minnaer door V affieruen

uan zijn beminde ? en hoe mal engeil is wederom de oude koude futfelaer en Bejle-

njaer, die in hem daer^en-tegen geTjoelt een heimelikke ontfiekingc zijner jonk-

heidt : aleens als een 'vyer. dat in hem zelven 'verteerende en vergaende, noch fom-
tijdts een ftikkertjin-vanfich geeft ^ daer 'f nochtans ten einde aejjems is : alzo is 't

ook met de oude koude Minnaergelegen. V Zijnfo7ntijds maerdoodt-fiuipen : even

als eener die op zynjlerven leggende, noch krachten toont , daer hy nochtans haefi

heeft uitgni'oelt. Soo doen ock de oude lubden, die 't weinigh vyer, dat zoofober hy

haer onder d'ajjche verborgen is, te vco-fchijn brengen; maer terfont, door Y zoet-

likjpeelender'windckcns. vyer en afch tegehjkvenvaeit : alzoo dat dit levende

Lijk, door V ontfcken van zijn Mmne-vyer^ hem bereideen baere en een verhae-

ftingenaer't Kerk-hof Chrifoftomus zeid\ Ghy oude Mannen ! laet ugryze

hayren ujlrekken tot een teeken des eerwaerdigen ouderdoms , en die u jaren beta-

men : maer zooghy u als een J^^g-li'ng wilt dragen , dan zultghy ook den kinde-

ren eenjpot wezen.

E z In
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InMomïfcheelgezicht geen dingen zijn volmaakt^

Alfchort maar aan den dans ^^r Venus tofel kraakt.

Jud, I.

De booze Lafteraars ( waar zy ook zijn gezeten }
Die lafteren het geen daar van zy zelf niet weten.

MOmus , d& looze^otterwordt hiergezek der GodenJans te bejpieden , en

alles welnamv door te zien , nochtans , ojp dat hy wat zoude te "voorfchijn

hren^e?} , berijpten hy^ dat hetgekraek i'an Ycnusfchoentjens den dans hadde be-

dorven. Hy mofi immers wat zeggen. Maer Mome,ghy blijft hier by noch niet,

maerghy derft wel hooger klimmen y en de werken Godts lafieren, al-eens of die

zijn konfi by H behoorde te leeren : wantghy dorfi wel zeggen y dat Godt in den

Menfche naer-gelaten hadde , hetgene aldermee(i;jjannoode was : door dien hy

haddibehoorminzijnborji eenvenfisr gemaekt te hebben , daer door men had

kon-
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DE Goden quatnen t'zaam in 's Hemels opper-zaal

,

Om nutten, met geneucht, een heerlik avondmaal :

De rey was niet zo haaft vergadert, ofmen dekt'er

Des tafels breede rugh, met Ambrofijn en Ne£far
,

Men fchikten zich ten difch, men at, men dronk, men loegh

,

Geen dingen hier gebrak, daar was van als genoegh

:

Het maal waaQiauw gedaan, men ging de zinnen fcherpen

,

En op den zoeten toon van fluiten en van Herpen
Aanvangen eenen dans : vrou-FenuSy zoete fnol

,

Die maakten meen'gen fpronk, en luchfe kabriol

:

Maar C^iomcMiinden. hoek, (die altijds kloek en wakker
Eens anders hofken wied, en zijnen eigen akker

Van 't onkruid laat vertreen) riep luid, en leelik, dat

*t Gekraak van P^enus fchoenden dans bedorven had.

5, Duswaar de fpotter zit, menzijne tongh hoort lifpen y

5,Hy vind in ycders doen yets dat hy magh berifpen.

konnen z,ien jvat lifien en lagen daer in 'verborgen v/aren , en datmen de oogen ook

behoorde binnen en buiten te konnen keeren , omme te mogen zien watgebrek dat-

ter in V hooft ofin V lijffchiiilde. En dat de kuiten niet gefielt ivarm in plaetz,e

'van defcheenen , want defcheenen , z^eydc hy , 'voelen al te haef wanneer z.y ge-

e^uetjl worden. Hy berijpte mede dat des Stiers oogen niet en warengefeit op z^ijne

hoornen^ daer z,y nood;gh waren, (j^c. Plutarchu s befirafi dezen berijfer en zeid:

Waerom'vereifchtghy , a MomQ l venfers y om d een des anderejj hert te mogen

aenfchouiven \ De wijjt ontfuit die dat zelve tiiet over-genoegh , wanneer zy het

mom-aenfcht 'van onzen voorhooft trekt ? Doch wy weten dat alle Godes wer-

ken volmaekt, en dat dezer vmlen berijders tadelingen by Gode eengruwelzijn.

ÏL
3 Hier'
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Hier zit de iMinne-moer. met beuren Zoon verzelt ,

Aan'tvuur, fw^lB&cchis dwaalt met Cctes langs het velt

iPetr. 4.

Het eeeft den braffersvreemt (daar gy meê pleegt te loopen )

Dat gy zo nucht'ren leeft, en fchouwt der flempers hoopen.

HOefoherflthierdegeileyenus, wet haer da-tele kmd Cupido ,
en-warmt

z,tch -vafi by de kolen ? Doch z^ietghy ivel dat Ceres en Bacchus al danken-

de van haerfcheiden.en laten haer alleen z,itten ? daeroM z.eggenfj,dat x.y kout is,

wanneer deanderevanhaerz^ijn. Hier-medegaven deToeten te ve-rftaen, dat

dederteleVcnmmetgeen dmgenmeerwordegejlerktengckoefiert, als door C^-

rcs ; dat ts door 'r lekter eten,en door Bacchus,^^f ts door 'tIM drinken: Maer-

dat fy met meerderm den toom kondegehouden worden , ah doorfoberheidenva^

fteniwant daer ts met wa^ door -wy ook naerde-r tot Godt konnen o^-khmmen.
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VRou Venus , en heur Wicht , hier in den hoek gefcholen

,

Zich wermen aan den haart, en rooften voor de kolen

:

VermitsVrou Ceres^ en HeerBacchm beidegaar

,

Al dwalende langs * t veld, gefcheiden zijn van haar.

Maar wat betekent doch, datzy, van een gefcheiden

,

De Moeder met heur Kind hier latenmethun beiden ?

„ Ift nietom dat het vuur der geilen Minne-kift

„ Door foberheid verkout , en gantfch wert uitgebluft >

,>Want daar van Graan en Wijn is alderhande volheid

„Men aldermeeft befpeurt der liefden brand en dolheid

:

„Dus: wiede wellufthaat,zijnlijfhoudein bedwank
„ Door foberheid van fpijs, en matigheid van drank.

tn den Satan wederfiaen, dan door zooberheid. Auguftinus zeid : Het 'vafien zul-

'vert de ziek, trekt hetgemoet om hoog^onderiverp het 'vlees degeefi, 'verbreidt de

dampen des herten , kjcht den brandt der wcüufien uit , en (teekt de keerjje derfui-

verheidt aen. Daerom zeïde Prudentius

:

't Gemoet met fpijs, noch drank befwaart

,

Godt beter in zijn hert bewaart.

SocrztQS t'ermaendedatmen alzo deJpijzemofi gebruiken ; dat noch het lie-

haem-i noch de ziele daer door befwaert worden : want, zeide hy, t'ele menfchen ie-

t'en hier alken, op datze eten en drinken ren ^tfchtjnt ofze hier toe op de wereldtge-

komen zijn, om 'van haren bmk een afgod te maken. Deze loopcn in hare wellitjien

heen, enfwemmen in alle dertelheid. De Nature heeft doch haejlgenoeg ; maer^ de

gulfigheit en overdadigkeidt ^verbergt (ich nu onder een eerlikke rok, daer nochtans

^t lichaem alles verteert ; hier door komen de welluflen en dertelheden. Vcgetius

zeit: V Lichaem dat eenfachtetabbertgewent is,en kan niet wel dering-krage en

'f harnas 'verdragen ; V hooft dat een warme mutzegewent is , 'valt den helm be-

fwaerlik. De tedre enfachte hand kan datfcherpe hecht niet welvoeren : alzo is

ook een lichaem dat 'van drank en kof opgevult ts : 't veracht alle Godfalige over-

wegingen,^t verwerpt alle hardigheit des berouws en boetvaerdigheit, en verdraegt

geenfirengigheid. 'f Is zeker , dat de grootfte deugden verfmoort moeten leggen ,

wanneer de Wellufligheidmach heerfcben engebieden.

f'Athecrs'
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t'Atheen* -K/fr^^efOverhand, denftrijdbre Mars in Sparten

,

Apoir by den Tjmxsge-eert vangantfcher harten.

iRom. I.

In eenes Menfchen beeld hebben zyGodes wezen
Verandert en verkeert,ja dienft en eer bewezen.

ALs mm de afgoderye en hy-gelooven der Ouden z^oude verhalen , bet zoude
al te verdnetigh vallen. Hedodus derfwel zeggen , datter dertig dutzent

Goden tn deJVereldtgtweeJlzijn : en Tertuïlianus verhaeldt dat Varro driehon-^

.

dertjupitersgetelt heeft. Want zy hadden oock haer bezondere Afgoden tot alk
dingen^ ja voor alle krankheden engebreken, voorboemen, bojjchen, beefien,
alzo datmen ter 7mrelt met kon bedenken , ofzy hadden daer toe hare Goden. De
Rojncinen verboden datmengeene andere Goden aldaer mofi aennemen, dan die

denRaedtmftelde, geUjkdte in de Friefier-boeken bekent ivaren. Anderefielden
' de
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DE Heidenen, hoe blind zy voor onshenengingen

,

Noch altijds droomden van een isfezen dder dingen

^

't Welk als een eigenfchap t'aanbiddenquam alleen.

Dat heilig was van aart, en ieder algemeen.
^K^theners Ó!OverhanddcYotig eere boden

,

De 7)'r/>rj'F^(Z'^«f, als den grootftenalderGoden :

De wapen-rooverMars werdt , met veel offer-viers

,

Ge-eert devotigvan den Lacedemonïers :

Maar ander blinder, en veel woefter van manieren

,

Gods-dienftig offerden d'onred^likke dieren

:

En'talderdomfte volk voor *t vuur heeft neêrgeknielt

,

Oft ander fchcpzel, *tgeen dood was en onbezielt.

Elklandhad zijnen God eerbiedigm 't gezichte,

Diesinhunblind'heidzy befchaamdenveel verlichte,

Die eenigfins verlicht, noch gaan in blindheid voort,

En vragen na Gods-dienft, naar God, noch naar zijn woort!

de Eerhaerheid , Eendracht , Hope , Eere , Weldaed^ Barmhertigheidt , en ande^-e

deughden tot hare Goden. Andere de Dieren , als Schiltpadden , Crocodilen , Sla7i~

gen. Leeuwen, Wohen, Schapen, Koeyen, Katten, Bokken , Duiven , Ojevaers,

Ganfen, &c. Andere de Vloeden en Rivieren , daer toe hare Neptunos uitbeelden-

de. Andere Son, Maen, en Sterren. Andere de bloemen, kruiden, ajuyn, look, é^c»

en ik iveet niet Tvat z.y van dez,efoorte niet ve-rjierden. Hier worden aüeene uitge-

heeldthoe dievan Athenen in haren Tempelopgerecht hadden de Godinne Vióto-

ria, dat is de Ovenvinninge , die z.y hecrlikken vergierden met Lauwer-krootKn ;

€nteS^2irtQn haddemen op-gejlelt den GodM2.rs , dieaen handen en voeten ghe-

honden was ; en hy dte van Tyrien wordege- eert en met grooter heerlikbetdr ^e-

viertdeGodVhahusofA^oWo.Infomma, een iegelikgink zijnen weg , en

maekteGodennaer ztjngpetdtmken , maer wy weten aatter een God ü , die alles

gefchapen heeft : engelijkj^av'id zeid'.Heere uents niemandgeUjk onder de Goder,

en daer is niemandt die doen kangelijkghy doet : want de Hemelen prijzen uwe

wonderen, en uwewacrheidin degemeente der Heiligen,

De
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l^e Liefdckens/?<«<w ^/>r, s^et ! hoe zy onsaanpryzen

CMalkand'ren alle deugden vriendtfchaf te bewyztn.

\ Johan. 4.

God isde Liefde zelfs (de liefde is't hoogfté lóth !}
Wie in de Liefde blijft, bhjft eeuwig lik iri God.

DE Toeten 'tvrfïerm^ d-aferwa^in drie Goddinnen dkmen Öiarités, ofLkf-

dekens naemde, en -warengeheeten Aglaea, Thalia , Euphrofirie , z,y wof-'

dengefchildert met luchtige kleederen, andere zeggen, dat diez^lve naekt behooren

te Tvez^en-) en datz^e altijdi» de Lenten danjfende 'voor den dag quanten. Hier wg-

degaven zy te kennen, dat de vriendfchap altijdnaekt , dat ts openhertigy vrolik,

enblygeefiig wofigefchieden, en datze altijdt in de Lenten haer niet anders en moji

vertoonen , als namaels , wanneer defure winter-^lagen volgden* Och ! dat de

jt Liefde



des Menfchehkken levens. J3

O Ftyemand vragen mocht wat deze drie bedieden

,

Ghy ziet hier een de twee^ en weertwee d*een anbieden

Elkanders aangezichtjdewijl men zegr gewis

^at eene vriendjchap twee njriendfchappen waardig ü.

Het zijn de Charites^ die met een mild ontfarmen

Malkander alle drie zoo lieffelik omarmen -,

Met ware Liefd* zy tot malkander zij n gezintj

De Liefdode gordel is die hun te zamen bind ,

In eenen vaften knoop : maar zeg, waarom bekleden

Zy niethet wit albaft van hare naakte leden ?

't Is om dat reine Liefde, en vriendfchap ongeyeynft

Een open herte toont, dat nooit om quaad doen peynft.

KyigUa^ Thali/h en Euphrojin* zy heeten ,

Bevalligheid^ Vermaak^ en Bli/dfchap ongemeten :

Want aangenaamheid en vermaak zy in 't gemeen
En rechte vrolikheid voorts brengen by elk een.

Liefde hy ons ook/oodt$nigenplaetz,e had , en dat die altijdt voor onzeoogen en in

onze herten gegrift mochtefiaen , wy zonden de weldadigheidt in meerder eere

hebben. Auguftinus zeid: In de Liefde is een arm man rijky zonder Liefde'ü een

r^k man arm. De Liefde is de wortel aüergoede dingen^ en de begeerlikheidt is de

moedervan alle quade. Gelijk de Oly ( 2:^^^ Ambrofius ) boven alle nattighe-

den drijft., alzoogaet de Liefde alleandere deugden te boven : en dOude hebben de

Liefde afgebeeldl;y de Tortel-dufkens , dat die zich altijdt by de andere deugden

voeght , gelijk, het duifken by zijn Ee-gade. Latenwy dan malkanderen in de

ware Liefde na-^olgen^ doende werken der Barmhertigheidt ; want ofwyfchoon
al onZjegoederen den armen uitdeelden ^enwy de Liefde nut en hadden , 't zoude

cm niet baten^ daerombehooren al onzewerken in de Liefde tegefchieden.

F 2 De
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^e Wddaad driederley ( ons tot een goed ts^em^el)

Wtrdheiliglikge-eert teRomen in den Temjel.

Hehr.

DeWeldaad nimmeermeer uit UW gemoeden vaagt,
Want zulk een offerhand den Heere wel behaagt.

TK Romm in den TemfelvJaren drie Goddinnen , genaemt de Weldaden of
Dank-goddinnen, opgereck: d'eene'ivas , Weldaed, i'^Wer , Ontfan-

gende Weldaed, de derde. Vergeldende Weldaed. Seneca noemt^^e drie gezu-^
fiers , en zeidt , datze malkandcren de handengaven , en dat zy lachende ,jonk ^
tn (JHaegdekens waren, met lojfe en luchtige kleederen. Zy worden gezeidt ntêt
de handen aenmalkanderente houden , omdat de weldaden altijdt ter rechter^
handzoude komen. Lachende, om dat der weldoendersgezichte 'Vrolik is.Jonk,
•m dat degcdachtmijfi der weldaden niet endt behoort teword^n* Macgdekens

,

om
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DEes drie Goddinnen, hier dus op de rye ftaande

,

Zijn niet zeer ongelijk den beelden van *t voorgaande

:

Dees fchoonc Maagden zijn de drie Weldaden zelf,

Hier voormaals opgerecht in 't heilig Rooms gewelf:

d*Een isWeldadigheidt^ die met een openherte
En met een open handt gedenkt heurs naaften fmerte

:

OntfangendegeJchenkdQtw^tde. Nimphe heet,

Daar ^tcds Weldad/gheidhcur gieten aan hefteed

:

De derde dankbaarheid^ in wiensgemoed begraven
Licht de dankofFer van heurs naaften milde gaven.

d'Een rijkelikken geeft, de tweede bly ontfankt

,

De derde voor de gaafeerbiediglik bedankt,

j,Och oft dees iV/>5^//^m ons al t'zaam zoo wel bevielen

jjDatwyhunplaatften in den Tempel onzer zielen :

,5 Want daar in 't herte blinkt dit fchoone beelde-werk ^

35 Daar IS een heilig huis, en welge^ierde kerk.

om dat de weldaden ongefchent^ oprecht en heiïigh hehoorente wez,en^ aen niemant'

-verlooft noch gebonden. Chrifoftomus z..ey.dt : men behoortgeen iveUaed te 'ver^

hergen. En men moetgeven y z^gt Aiiguft inus, dat het , noch u , nodo eenen ande-

ren[chadelik ts. Plaurus^if ook van 'r z.elfdegevoelen ,' als hy zegt : Laet u doch

niet verdrieten den vriendengoet te doen^ maerfchaemt u liever, datghy 'f nietge-

daen hebt ; V is eenfchande datmen z,ijn vriend in den nood niet byjtaet. Demo-
^\icr\tsj]>reekt mede : Ik ben vangevoelen, dat diegene, die weldaed be-^jfez.en is ,

'/• zelve behoort alle ttjd tegedenken , en die V heeftgegeven , behoort het te verge-

'ten ; "ivant de weldaden dikivih te herhalen, is een aertvan pochen en- verwijten,

Democritus zegt : de Menfchen behooren vaerdiger tczijn om tegeven, als om te

heioven ; want een kleinegave help een behoeftige ; maer vanguldene en hooffehe

'woorden, kan niemant den buik vullen. Daerom laet ons altijd, zegt Chi'yfolio-

mus , deweldaed , als een gulden kleinood, aen onzen halze dragen , op dat men
mach merken wiens kinderen wy zijn , namelik desgenen die daer zegt : Ik ben.

Barmhertig
', want hy laet zijn Sonnefchijnen over degoede en quade^

¥.
i

Ej
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Eyjüiet ! watgrooter Vifch is hier in *t netgevifcht

:

*tls Pallas, ^oor 'tMroch van Gierigheid, en Lift.

1 Tintoth. 6,

Die zich bekoren laatvan 'tgoud dathy ziet blikken.

<l . Poor gierigheid geraakt in vecldcrhande ftrikken

.

H Jer zit Pallas,^(? Goddinm der wijsheidt^in 't net 'van Liftigheidtm Gierig-

YiQÏ^^gevangen. Daer by de Oude wilden te kennengeven , dat de iVijzen ,

boe -wijs z,y ook willenfchijnen , door dez,e twee looze Vrouwen wel konnen oedro~

gen worden. De '?ottQn'verha-len,dat^vv^\itv, Danaen, die-van haer Vader Acri-

lius z.0 troulik bejloten was^ door eengoude regen, wel wijle te bedriegen ; gelijk by

Ovidium en Horatium te lez.en is. Cicero z,eïdx,eer Wel., en dedagelikfche er-va-

rentheidt leert ons 't z^lvegenceghzaent, datter niet is z,o heilig, ofhet kan ge-

fchent , niets is zoo 'vajl, ofhet kan verwonnen, niets zoo i/oorjichtigh, ofhet Kan

doorgeldt verleidt worden. Philippus van Maccdonien 'vragende V Orakel door

wat wijze hy Grieken zoud fonder, brengen ? kreegh voor antwoordt, dat hy niet
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DE kloeke Lijligheidt^ twee-aanfightigh en wakker,
En d'arme Gierigheid(dïe, vaii eens anders akker
Heurleege fchuren vultjen in heur dieffche tafch

Het goud fteekt, datze fteelt, uit heures naaften kas )
De wijze Pal/as zelfzoo aardig koften lokken

,

Tot datzy hadden't net heur over 't hooft getrokken.

„ Want dat de Gierigheidt de Wijsheidt wel bedrieght ,

„ Is een gemeenefpreuk, die doorde monden vlieghL
Dit is wel eer gefien aan Midas ^ toen hy haakte

,

Dat al'et tuig fijn goud mocht werden dat hy raakte :

Dees bede hem gewerd, en washem licht vergont

,

Greep hy een ftocxken op, het werd al goud terftond

,

Of greep hy eenen fteen, hy wierd in goud herboren

,

Nam hy een hand vol graans, hy had al gulden koren^

En dobbert hy in \ nat, ofgreep hy eenen boom

,

Hy had een gouden eyk,en eenen gulden ftroom.

De gek was heel verblijd, en lachte dat 'et fchatert.

En gafan d^Echo werk, die al zij n doen befnatert

;

Maar als hy aan den difch zal eten ("t is te vreemt
!

)

Word al de fpijze goud die hy in handen neemt.

En als hy drinken zal, (wel hoe wil 't nu gelukken ?

)

De Wij n in goud verkeert, en, met gehcele ftukken

,

Hem in het keel-gat valt, dies roept hy weder aan

De Goden, die uit liefd' hem van dit leet ontdaan.

,5 Diesdikwils Gierigheidde Wijsheidt heeft bedrogen

,

„ En 't goud heeft in den nood nooityemahd helpen mogen.

ntetyz^ere, maer Tnetfilverejpietfen 'vechten rndefl.Hebben dié van Lacedenjonien

ook niet hare uyanden metgeschenken vereert , en hare overnHriningê door 'igoud

verkregen ? Hoefchadelik deze Geld-zucht is , en een Moeder aller bederpiijjk ,

kennengetuigen, die door haer eigenprojijt , geheele landen in ondergang brengen ,

en de -wetten om keeren. De Vrome hebben haer dit niet te belgen , onder welke ik

óokjïelde trouwe Alcamencs, diegevraegt zijnde , waerom hy dégéfchénken , die

dievan Meflenia hem aenhoden. hadgeiveygert ? antwoorde zéér wel : Zo ik die

hadaengenomenj dan hadde ik immersflat tegen de wettengezondigt, die dat wel

klaerlik verbieden. Daerom zeide Auguüinus:De Gierige,als hy meendii^innin'

fgte doefi, dan verhefi hyfijn zelveri , en als hy wat meent tevangen , dan werd

ly zelve in'tnetgetrokken.

Aen->

ï
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KAanmerk hoe *t Avontuur de huik hangtnaarde winden ,

Enntet met allen vraagtnaar vyatident noch vrinden.

Tfalm lp»

Mijn toevlucht is alleen deHeereder Heyrfcharen,
Geen quaad, noch ongeval kanmy nu wedervaren.

DE Fortuin y ofhet Avontuur wat by denHeidenen:{onderltnge uitgeb eelt : de eene
fcbilderde bet als een uitfinmge Vrouto , die ({otider onderfcheidt thim en^af^ d'an-

der met vleufets en handen , doch ponder voeten , ftaende op een ronden bal: d'ander met
een radt^ tSc. Somma, 't liep hier op al te ^amen uit^ dat defland der menfchen met^ejia-
dig toof. Doch die van L acedemon verflonden , datmen de Fortuin met anders als met op-
geheven handen moji aenbiddcn : tvaer mede -^ niet duifierlili^ te verftaen gaven , dat de
msnfihen de Goden te vergeefs aenriepen , indien \y :(elve de hand niet mede aen den
ploeg floegen. De^e-man, in Jiorm en omccerbenart pijnde j roept i:>elom ver'offinie
en hulp totten Heer, doch ondertnffchenlaet hy oc-k, niet :{yn handen te reppen, op ^ijn roer

enfchoot tepaffen, ter tijd hygehikjiig in degcrtifie havengekgmsn ii. De Landman heeft
vanGodt geen :^egenteveripachten, ten:(yhyte voorcn :(ijn land hebbe geploegt , be-
x^eit en bearbeid. De Geleerde beeft te vergeefs om ^e kpnfien en geleertbeU en gebe-

den
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DTe *t Avontuur vertrout, eerft overdenk te voren

,

Datzy licbtveerdigj als d^n weerhaan op den toren
Met alle winden waait, en dat hy is verleid

Dieinheur zoeken wil zijn ruft en vaftigheid.

Ziet hoe zy ftaat en fwiert met vleugels gauwe en vlugge^
Nu toontze 't aangezicht, en ftrax den gladden rugge.

Zie hoe zy, voeteloos, op eenen ronden bal

,

Toont hoe den hoogmoed gaet gemeenlik voor den val.

Dees beeldeniflè ontbreekt dat zy niet wifpelturig

Een wankel rad omdraait,onftadigh en gedurigh

,

Daar d*een om hooge rij ft met eenen trotzcn kop

,

En d'andcr in den grond valtboven van den top

:

Want dit is haren luft,dat zy, in grooter waarden

,

Den eenen hoogverheft, den andren werpt ter aarden.

A Is ik in *t tafercel C^^e^j^ heur aanfchouw',

Zo zie ik (zomy dun'- ' een dulle en blinde Vrouw*

,

Die voren in den hoop ftr jit eenen gouden regen

,

Daar elkom 't meefte dringt -.waar de eene heeft gekregen

Een koftclikThrefoor, verfilvertjCn verguit

,

En d'anderom eenkroon van vreugden is vervult,

Die eenen Scepter draagt, en deze heeft eene Keten

,

Den andren is een Schaal vol Peerlen toegelmeren.

Maar'^achter deze A^/wp^^5 eilaas! wat zie ik hier?

d'ten heeft den bedel-zak, en d ander heeft een lier

,

d*Een heeft een ftok ofkrukke, oft van fintjacobs fchelpen.

En d'ander fteent en zucht, 't is al God wil u helpen.

Terwijl dat d'eene vaft heurvoor de gift bedankt.

Zucht d'ander om zijn loth treurt, vaft,ja weent en jankt.

Zy neemt den eenen't zij ne, en geeft 'et an een andren

,

En doet zo vreugde in rouwe, en rouwe in vreugt verwandren.

^en^indien de vtyt en n.tcht-ivakeby hem met n tpaergcnomen De geUertbeit^i^eidt ecner^

utoont in dtcpe en donkere bergen , en Qod heeft geu-'tlt dat het :^tt>eet en nacht-iral^e daer

fchtltttracht gouden honden^ en die \ijn daergeftelt als Moeders. Be Koopmtn m.Kl) tiiet

cp :(ijn rugge 't <ifluk verdachten , noch de Krif7hs-man ^al niet fl.tpcndede Kjroon der ee-

ren daer van dr-igeriy ten ^ hy :(ijn vyandridderll^ onder oogen xj,e , en verfin. Nochtans

fchijnen :;ommig''. menfchen 't Avontuur tot een Moeder te hebben , diemhacr weelde htm
diitPt.'i fhandeUk^ doet ver^aen. Leeji het Tajer eel vahCebes^ daerm ::^uit gly alles tn^t

kreede vinden, G Die
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\Diearm üy engenoegt met zijn ontfangtn lot ,

Hetwanli lendei^vontuur^ in z^nejtrik h/pQt.

Jokt.

'tGeen Godt gegeven had,dat nam hyt*zijnder tijd

:

Des Heeren groote naam zy hoogh gebenedijd.

DEzjC heeldenijfe 'vertoont zeer levendig hoe d'Arme , ofoin beter te zeggen , de

Wijze, de Fortuyn ofhet Avontuur niet vreefi. Want dg Oude, zoo Wijsgie^

rige als Dichters , hebben deze Goddin zonderling verheven. Wy willen hier alleen

kortelik verhalen, hoe de wijze door het Avontuur niet wordt beroert , maerfelve

de Fortuyne bindt, dat is te feggen , daer op niet faji. Want Bias wierd niet be-

weegt dat hy zijnfchat en have verliet , zonder tet daer van {als zijn vroom ge-

moed) mede te drageninoch de dertig Tyrannen {daer "van Socrates omringht was)

konden diejlantvajlige ziele niet beroeren. De Wjze ü tegen alle aenvallen ge-

wapnet,'
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DAar in een biezen hut zich ó^ArmoedegQnccrdt ,

Daar 't hooft de zoldering, en daar de voeten d'eerde
Geraakten te gelijk, en daar een vuuren plank

Te zamen was de difch, en ook de zitte-bank :

Daar'tgoudtgeel kaf, en ftroo zich op de vloer verfpreeden

,

Totruftbedde,in de nacht,voor afgeüoofdelecden.

Daar 't water was den drank, en drooge vifch het broot.

Daar lavenis en fpijs, gehaalt wierdtuit den lloot.

Daar, an den kouden heert, detanden moeften klappen

,

En daarmen liep bekleedt met duizenderley lappen.

Daar Voogd, en Huiswaart was een oude, en blindeman 5

En daarmen leven moeft van 't geen de vrouwe fpan.

Daar vijfthien Zonen en driejonge Meiskens waren,
Daar*talby daaghtebedmoftomdekeerstefparen,

En daarmen nauwe een bieze, ofdaarmen nauwe een lamp
Ontftakj wanneer daar 's nachts quam d*een oft d'ander

ramp.

En daar noch niet te min 't Genoegen wierd gevonden

,

Daar lagh het i.A'vontuur^ die Lichte-fchoy \ gebonden.

„ Want daar 'tgenoegen is, al valtfchoond*armoê zuur,

>, Daar vreeftmcn geen Fortuyn, noch wank'lende Avon-

tuur.

wafent, en als met borfi-weringen •verzien : zo dat noch de vreeze des doods , noch

fwaedtynoch armoede zijn -voet doenftrmkelen. Wanthy bezit aUes geruji, ge-

ftadigh, zedigh en verdraeghlik. Des zey Antifthenes zeer wel. O dat zijn mu-

renydie in de bravegemoederen onwinneltk worden gemetzelt. Doerom getuigt

Epidctus , dat een wijs man van hem zehen tot alles be<juaem is , en boven de

Fortuyne verheven : welkegelnkzaligheidt ,
gelijk Sencca fchrijft , Gode alda'-

Tiaefl^eneygenü.

G 2 ^?>



4» TO ONNEEL
Zie Z'^?^Hippomanes voor Atalanta loopt ,

Vermits zy^om hetgoudt^ denhooghflmfrp vtrkooft.

1 Cor. ^,
'

Zy loopen alle wel ter banen dat elk hijgt,

Maar een van allen doch alleen den prijs verkrijght.

HOe Hippomanes en Atalanta hier in Je loop-hme , omfirijd , malkanderen

nit-dagen^en hoe Hippomanes Atalantam,^oor degoude appels verleid:daer

'van kondy by Ovidium lez,en. Maer -wat de Poëef daey by 'uerflaet , kan men op

verfchei/len manieren uitieggen.Zy verfionden dan dat terwerelt nietz,o krachtige

aenlokkende,noch 'verleidende ivas^ om der Vrouwenflant-va(iigheit.eerbaerhe-t^en

kuisheid lagen te leggen..als hetgoud : en dat menigh menfche inde loop-bane der op»

rechtigheiden 'vromigheid, om hetfnoodegoudt^ ^verhindert wordt ten einde leloo»

pen^zo dat hy door het 'vuilegewin in den wegh des deughds tegaen word opgehou^

den, maer loopt ter zijden naergewelt, 'valfcheid, bedriegerye, roven, moorden^on^

terbaerheidt^en andere 'verderjf'elikke wegen,mijfende alz,o de eere. dat *r, z.ijngoc"

de naem enfaewt vunj in de loopbanegetrowwUk hemget^uetm te hebben, tVjf wor-

den
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Uimbaan \Hipfomanes loopt i^talanta naa >

Het geit hem zijne kraag in dien hy komt te fpaè,

Zy loopcn beideom ftrijd , 6 bloed ! wat zalik zeggen?

Hetfchijntghy noch een lijfhebt in de kifte leggen.

Dat ghy u zelven voed met zo een yd*le hoop.

En waant dees vlugge Nimph, die in heur (nellen loop"

JHet al verwonnen heeft, zo lichtlik t'overwinnen

:

Hippomanesi eilaas ! watmoogdy doch beginnen.

Men blaafter de trompet, dies elk zijn hielen licht.

Eer ik eens omme zie, zy zijn my uy t *t geficht

;

Die bloed koomt achter aan, wel hoe ! nu wint hy *t weder.

Ay ziet eens wat hy doet ! by werpt drie app'len neder

Van loutergoud gemaakt, d'een voor, en d'ander na

,

Daarze ieder reis naar bukt, doch tot'er eigen fcha.

Hy loopt, hy overwint, tot dat hy, mcê geronnen

,

'Dc^Nimphe^ in haren loop, heeft eindlik overwonnen*

„ Maar zegt, ó CHufa ! zegt, geeft niet de Sulmoaan

n Met deze Fabel ons uitdruklik te verftaan

,

3, Dat in den weg des deugds, zijn tweederleye hoopeffr

,, Die vierigcm den prijs op 't alderfnelfte loopen

,

,, Daard'een ten einde loopt, en d'ander ftille houd,

„ Die zich verleiden laat van 't zorgelikke goud

,

3, Daar d'ecne, tot zijn lot, den prijs is toe gevallen

,

„ En d'anderkomt te fpade, enkryget niet met allen.

den dan hier doorge-ifaerfcheut oman den weg des deugds te 'volherden, op dut uy
-na de njermoeitheidt dejjchen tergcwenjhr bazen wegen kowen.Vhto zeidt^in-

gen dte heerlikz.ijn'vallenf-waer. Dit z,ietmen in alle menfchlikke za^en. Hoe

zmtrlik zaeit.flocgt en delft de Landmanrmacr hce blijdelik maeit hy 'twederoml

hoe'vcel gez'aer en pertjkelen moet de arme Krtjghs-ir.an uitfraen. zalhy deKroo-~

ne daerz'an dragen ? h. e 'veel moet de Kootman en Schipper uitjlaen -, eer zy hare

waren door de holle zee-baren mogen aen land hrengm.en winnirge da^r t'an dra-

qen ? Met Tvatfu'eet en arbeidt bekcmtmcn de heilige efh:.oetegekertheid i In den

loop moetmen t'olherden^ want de hetriïkfic dingen hebben dejwacrjte begintit.elen:

daer-en-tegèn die niette Wfllujt beginnenjaebben droeve en bittere uytkcmjhn.Q el-

lius ztidy zoghy door arbeidgoede dir.gtn uitvoert , de arbeid vergact haefl, moer

de weldaedt blijft u altijdt by maer zoghy door weüufi eev.ige o^uade zaeken ha-

i/rtjft^ de w&üiifi vergact ter(tont, maeruw c^uadcfett hanght u altijdt am.

G i
Zie^,
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Zity hot een Arme Man^ te wonderlik bezeert ,

^oor eengelijkenisy den Keizer heeftgeleert.

Exod. 25.

Neemt geen gefchenken an, van vyanden noch vrinden

,

Want zy des Rechters ooge,en 't ziende recht verbUnden.

MEn 'verhack 'van den Keizer Tiberio, dat hy , wandeleiide in zijn Talleys

met z,ijne Ho-veUngen^ z,ach zitten een armen bedelaer , die met 'velepiafien

en[weeren beladen , an de 'voor-hy-gangers zijne armoede klaagde , de Keizer ,

dezen armen mejifch dm deerlik ziende , en dat de ^vliegen njafi op ztjn fchurfde

lichaem zaten enpikte^t, kreeg daer overgroote deernijj'e en medelijdenden zant een

van zijn Dienaers, dat hy doch dien pwarm -van des Armen ^jMans lichaem kee-

ren zoude. De dienaer toe-tredende, riep de arme bloedheel eüendigb^ ey laerfiaen!

laetjlaen! wmt zoghy deze vliegen afjaegt , diem airede vol gedronken zyn

,

dan



des zMenfchelikken levens. ^ j,

DE Keizer, gaande metzijn Hof-gefin fpaccren

,

Zag eenen i^rmen man vol puyften en vol zeeren

,

Waar op de vliegen vaft al grectigen verwoed
Zich meften vet en dik, met etter en met bloed

,

De Vorft vverdt voortbeweegt, en mocht dit niet verdragen j

t'ZaPagie (zey hy) wilt dit vliegend' tuig verjagen

:

Neen, neen fprak ó!Arme Man, ey lieve laat doch dat

!

Dees vliegen zijn verzaad, dces krekels zijn nu zat

:

Verjaagdy dezen zwerm , zo komter weer eenjonger

,

Metnieuwen appetijt, met grage en verfchen honger

,

En zullen van mijn vlccfch en bloed hun zelven voèn

,

Met meerder pij n en fmert dan my nu deze doen

:

De Keizer deed'et vremt, deze antwoord met groot wonder
Hem in zij ne ooren klonk gelijk als eenen donder

:

„Hy mocht gedenken, oft den Rechter die van goed

,

5, En gelden is verzaad, 't recht zo veel hinders doet

5, A Is cene kale vink die eerft 't gedingh zal fchiften

,

„ En eetden armen op met gaven, en met giften.

dan z^uüenderivederomme andere magererekeh en hongerige roeken 'vol^^- dk
wy meerderfmert en fijnezuUen aendoen, en mijn vleys en bloedtengronde mtz^uir-

fen. De Keiz^er. hier o'ver verwondert zijnde, behieldit in zijngedachten , en ver"

fionddat een Rechter die aireedevan zijns Heeren middelen veelgenoten heeft, niet

zograeg noch hongerig ts als een Kalis die daerm komt vallen, als een vliege in den

brj,om dat edele recht doorgifteengaven tefchenden^ahde nieuwe doet,alleen om
zijn hongerige rop te vullen, daerom dan degemeente moet treuren en zuchten. Ifi-

doriis zeid: defnode en hongerige Rechtersl)ouden der hedenfaken op, ofvellen een

verkeert oordeel , ter tijdt zy haren zak lujiighgevult hebben, en de arme uitgezo -

ten. De arme , zeidhy voorder , worden meervan deze gretige grjp-vogels ge"

plundert,als van defnoodfe krijgs lieden: wantgeen rover is zo begeerlik op ander

liedengoederen, ah de onrechtvaerdige Rechter, die zelve zoekt in tefchrapen.De-'

ze Ie(Je zal den vromen Rechteren altijdt voor oogenfiaen, en naer de leere Moyfis
geenpafoonenaenfien , nochgaven ; want degaven verblinden de oogen der Wij-

zen, enverkeeren de zaken des Rechtvaerdigen,

Ziti



4tf TO O N NE% L
Ziethee A nchifis Soon den Vader helptin nood^
En Nero, heelverwoediZ^'n Moeder brengt ter doodt.

"Prov» 10.

In cene wijzeZoon de Vader zich verblijd.

Maar in een godloos kind de Moeder droefheid lijd.

Slet hier Ae liefde en haet^de dankbaerheide» ondankhaerbeid^ah twee tegenfirij-

dige zaken , levendigb afgeheeldt. M ncas fchildert hier afhet ampt eens 'vro-

men en oprechtenjongelinghs , daer hy zijnenfiok-ouden Vader Anchifen op zijne

fchouderen neemt , en draeght hem met zijnen zoone A(c2imo uit de Trojaenjche

'vlamme,achterlatendc alle zijnfchat en Rijkdommen, op dat hy Aiteenige en kofle-

likkepandt mocht hehouden.^t^o daer-enr-tegen toont nem ah een w^eeden PVolf

iffdenkende allefchelmerijen^om zijn Moeder A^rippina om den hals te helpen,daer

toe hy eindeltkgeraekte. en cjuam zoo 've-r^ dat die over gegeven hoeve zeije zijn

geboort-plaetzeverontrtinighde.endiezelvedaernabegetrdete zien. Wat ka;i~

punfcbmdelikker en Godlozerfiuk bedenken ? (JHaergby, o yEnea ! moet heilig

gehee"



deH^KjcheUkken levens. >*

DOen Troyen onderging, en ftont in roode kolen

,

Doen 't hongerige vuur fteeg opwaarts na de polen

,

En doen het Griecxfche ftaal (al razende en verwoed)
^en dingen zoetervond dan het Troijaanfche bloed

5

^^MS^eas met zijn/if/Wontwijkt den brand tegader,
En neemt op zijnen halze K^nchifen zijnen Vader :

Hy draagt den ouden man dat hem de rugge kraakt 5

Tot dat hy eindehk uit doods ^rijkel raakt.

Hoe draagt c^/Eneas dus ? ik drage^ij ne Kroone -,

En drukke levende uit het beeld van eenen Zoone

,

Van eenen goeden Zoon, die heilig, en beleeft

Den genen weder draagt die hem gedragen heeft.

Maar recht in 't tegendeel is A^erö veel vervvoeder

Als een onreed'lik Beeft, die 't herte vatïzijn Moeder
\J it heuren lij ve rukt, en ziet het enge graf

Van zijnes Moeders buik, dat hem ecrlt 'tleven gaf
Hy doodigt diQ^ waarvan hy 't leven heeft ontfangen

,

En nochioepteene traan niet langs zijn fnoode wangen.

„ Diesals ik dezer twee hun vonniflê onderzoek

,

„ d'Eenkomt den zegen toe, voor d ander is de v loek.

geheetenworden^eneeneewivighlofden na-komelingen ver(trekken : dat/'-en-te-

genghjl<iero moet totgruwel en 'vervloekivge aittjdtgerekentz^ijn -^ die met af-
grjjclijke oogen z,oo fnoodenftuJt hebt konnen aen[chomvm, Virgilius ^c/Wf, dat

tÉ neas eeif z,ijn Goden heeftgeberght , daer na zijn Vader en Kindt , maer z.ijn

Huis-^rou hadde hy in dien 'vreez.elijken brandmet konnen vinden. Hier ivordt

hy verjiaen^ datwen boven al Gode moet beminnen en liefhebben, daer na zijn Ou-
deren en Kinderen. Hier door ivordt dejeughdeen overvloedigefioffegegeven , om
n^eldaedaen hare Ouderen te bewijzen , aenwienzy (naeJlGodt) alles fchuldig

zijn. Draegt de Oyevaer zijn Ouderen, diefwak en afgemat zijn , ook niet op zijn

fchouderen ? onderhoud, voedenjpij/l hy dezelve niet ? leert ons dit niet de wet der

nature ? ofwillen wyfnooder als de beejien wezenl verre daer van. Matrghy Ne-
ro moet uit onzegedachtengeroeit zijn , en uwe daedzy eenfchandvlekke , daer

doorwy te meer tot liefde en dankbaerhcidaen onze Ouderengedreven worden»

H (Jffen



4S TOO NW^E^L
Menhoort de Philofooph' denKcizSr hier vtrklaaren

Watrom de doodewerdtgecUrt met Lauwer blaêren.

Ecclefiaf, 7.

De ftcrf-dagh is den Menfch veel beter in zijn fmert,

Dan zijnen eerden dagh als hy geboren werd.

DE -wijze hoe de Heidenen haere dooden hehhen omkranji en hegraven , is z.00

menigerley geyveefl , dat hy na elk landt , ja elke ftadt hare hezondere

manieren hadde. DeKeizer hegeerde 'vanBiiS den Philofooph te weten , Tvaer^

omme doch de doode met een Lawwer-kroone -worde ge^iert ? Hier op antwoorde

Bias:D<ïf die zelve nu van alle des Werelts moeite enjwarigheden -was onthonden,

en als overwinner de Lauwer-Kroone daervan droegh. Dit ivas welgezeidvan

een Heiden , maer zonder rechte kennifje. Doch -wy weten dat om de doodt u een

rh tot het leven, Auguflinus Tjitd : De Dood,dm de menfchen vreezen , is



l^es Menfchelikken levens. * gg^

DE Heidenen voorheen, de doón teraarden broeden

,

Wiens bleek befturven hooft met Lauwer was (^vloch-
ten.

De Keizery willend, hierden oorzaak van verftaan

,

Sprak zijne honigh-bie, den wijzen Bias aan

:

Zeght,6 wij fgeeren .' zeght, waarom men dus ten toone

De doón ten grave brenght, omvlochten met een Kj^Done ?

„ WcQï Keizer (antwoord hy) om dat hy voor gewis

„ Van alderleye ellende en fmerte ontflagen is.

„ Dat hy voleindigt heeft den loop met zijne voeten,

„ En afgeleid de fchuld diewy betalen moeten

:

„Dat hy in zijne dood den Dood verwonnen heeft,

5, En hier gefturven is op dat hy elders leeft.

een'verfcheydingederz.ielevanhetlichaem. Maerdewaerachtige dood, welke

de menfchen niet 'vreezen, ü een afk^onderinge der ziele zian Godt, en veeltijdt

als de menfchen de dood vreezen, die de zielevan 'f lichaemfcheydt , zoo verval-

lenze in die dood, daer de ziele van Godt gefcheiden Tverd. huciVius heeft eef^

tjjdsgezetd ; WyvaUen nietfchielik in de dood, maer gaender met fiapkens na

toe. Dageliksfierven wy, want alle dagen wort''er een deelvan' t leven gekort,

en alwajfende nemen wy af, de kijtdfchap, jongelingfchap,en manfchap,ja alwat

voorhy 7S,gaet verloren :en dezen dagh deilenwy met de Dood. Cyprianus zeidtx

ZiO u buis en wanden van ouderdom beefde, en hgetimmer niet langer kondefiaen,

Tnaer dreighdeop^t hooft te vaUen , zoudghyuenuw' goed niet zoeken te her-

gen ? ziet aen, de JVerelt wankelt en vervalt, engetuygt , door 't einde der dingen ,

dat zy haefi vallen zal : doch zalig ztjnze die in den Heere rufien , want der Höf-

figen Doodt is kofielik voor den Heere.

H 2 2^^



So T O O N N E E L
Ziet hoe den AJfytitr verwijft gelijk ten kindy
Zijn handjlaet aan de (pilky en zijnen rokkenJ^ind.

Doen Salomon zo veel boelagien hadverkoren

,

Werdt hy zo gantfch verwij ft, dat alles liep verloren;

Schouwt doch hoe degekroonde hoofden en uithïinkende heerlikheden , haer eer

en glants zoo konnen 'verdonkeren^ dat z,y , -vergetende héterRjk en Onderda^
neuy hen begeven tot 'ivijffchejlavernijen. Salmen mogen zeggen dat Sardanapa-
lus Koning is , die'van een Vrouwe -wordtgeregeert ? die hem jvetten omleid, voor-

fehrij'ft 3gebied en verbied7Vat haergelieft ? Soo zy -wat begeert , hy ntoetgevm ;

zo zy hem roept, hy moet komen ; zo zy hem wegh wijji , hy moetgaen; zoo zy
hem dreigt, hymoet vreezen. Men mach die niet eenjlave, maer een fnoat

Jlave noemen^ die niet over zijn begeerltkbeidf kan heerfchen* Hy breidek voor



rOes Menfchelikken levens. 51

SArdanapalm 6 ! wathelpen u drie mijten

Daar ghyde fpille om draait ? het dient tot u verwijten

Dat ghy zoo heel verwij ft, en zelfs den rokken fpint >

Dit harnafch paft u niet, wat zydy dul, oft blind ?

De Sceptervoegt u beft, om daarmee te beftieren

U onverwonnen erf, het rijkder Aflyrieren

:

Ghy flacht Alcmena Zoon, die (hoe ontzien en trots }

Defchoone Omphale geeft zijn pylen,en zijn knods.

En wifTeltalzijntuig, (ó zotte minne-grillen.'

)

Voor eenen fpinrok, en een hand vol ronde fpillen.

O groote minne-kracht • die wonderlik uitmunt.

Alsghy een manlik hert zoo heel verwijven kunt.

„ Als ghy eens Koninghs ziele in uwe boeyen kluiftert

,

„ Is al de Majefteyt van zijne kroone ontluiftert

,

„Zijn wijsheidt ongeacht, zijn mogentheidvervoert,

„ Endoorzijnhoerery wert't gantfche rijk verboert:

„ Daar 't Hofvan minne brand, wert (^eer men 't zoude wa-
nen)

„ Het land een vuil bordeel, vol lichte Courtifanen.

eerj^zijn begeerlikheid, verachte de ivellufijhetoom dewraek-gierigheid, hedwiru-

gende de geltzucht en andere fmetten der ziele , laet hem dan over andere heer-'

fchen. Seneca, detrenr-dkhtev , luefihrijfi eengantfch ander Koning, als hy

zeid:

Een Koningh is 't die vreeze derft.

En die zijn boozeluft af-fterft.

Hy is daer na , vermidts z ijne Overfle zoodanigen verwijfden Koning niet en

wildengehoorfamen, in zijn Hojfgevlucht , en heeft hem daer met al Zijne fchat^

ten verbrand.

H 5
Merh



5-2 TOONNEEL
Merkt hoerechtvaardigh dat Perillus raakt ter doodt

In zijnen kofren Stier^ die hy voor and'rengoot.

Pfdm. 7.

De goddelooze graaft den put naar zij nen zin

,

Maar als hy 't heeft gedaan, valt hy daar zeiver in.

PErillus, defcherpzinnige fVerk-meefier, had, om den Tyran Phalaridi te beha-

gen, een nieuwe maniere ojanfirajfen bedacht : want hy maeckte een Stier die

hy met een deur kon opfluiten , daer in de mifdadige , dan met eenfchrikkelikgeluit

eens bruüenden Stiers, ellendig z,ijn leven liet : Voor zijn gifteen belooninge , zeide

de Tyran, mofi hy eerji zel%}e bezoeken ofhetgeluit ookgoedzou zijn, liet hem over

Xjilcx levendig daer infleken, en met vyer verbranden. Hier mede worden wy
vermaentgeen raedJlagen,tot ons even-naefiensfchade en plage te bedenken: want

dm fieen valtgemeenlikdm werker of 't hooft , ofdiedm put voor anderegraeft,

valt



des MenfcheRkkenlevhs, 5-3

PErilluSy die volmaakt, en op het allerblootfte

Den gieter Miron zelf, in zijne konft, na bootftc

,

Goot eene koop'ren Stier, die hy^ totroem en pronk
Phalarü den Tyran, met veel eerbieding, fchonk

,

Op hoop van geld en gonll te winnen van den Koning -,

Maar als hy in het Hofverfcheen, om zijn beloning

t'Ontfangen, voer de Vorft dus uit : Wel kloeke geeft

,

Wat wonders kan men doen met dit gehoorent beeft ?

Heer Koning, antwoord hy, de Stier heeft in zijn zyde
Een vierkantvenfter, daar men, tot een meerder lyde,
De booze in warpen zal, naar hun verdienfte en ftraf.

Wanneer de quade nu, in dit metaale graf.

Met hitte wertgepijnt, dan zal hy 't beeft doen brullen

,

En met een luid geloey de ruime lucht vervullen.

Wel an, fprak den Tyran, 't is beft ghy 't eerftbezoekt.

Men greep hem by den kop. hy heeft zijn konft vervloekt.

Maar 't klagen was vergeefs 5 'trecht moeft'et end doorgron-

den.

De doode Stier heefthem al levende verflonden.

5,Denkdan,ó konftenaars, dat God geen konft verfchoont-,

55 Maardathierieder Menfch, wordnazijnwerk,geloont.

valt daer zeher in,gelijk wy door een aerdige Griekxfche Fakelworden gewaer-

fchout. Want de Leeuw , krank wezende , worde van alle Dieren bez^ocht, behaU
ven van het Vosken : De Wolf {des Voskens vyandt) blies den Koning alles quaets

van hem in, als hebbende ten hoogJlenCvimenbegaen: het Vosken op' t mat ko-

mende , hoordejuyfi deze woorden. De Leeu7V 'f Vosken ziende , worde zeer toor-

nig : en hy verzoekende oorlofom tejpreken , zey : Genadighfle Koning , wievan
allen hier tegenwoordig is uwe Majefieyt zoo vorderlik giweeft als ik \ want ik

heb vajl het landomgeloopen, en over algevraegt op dat ik raed tot uw ziekte

mocht vinden : De Leeuw begeerig om ztjngenezinge te vernemen,zey^dat hy den

raedanhemzouopenharen; doen zey de Vos: Heer Koning \ ghy moet deji Wolf
het vellcvendig afflroopen, en daer mee uw oude borfi bekleeden, dat zalu volko-

mengenezen. De Leeuw 't Voskengeloovende, heeft den Wolfgedood. Doen lach"

te het looze Vosken, zeggende : zoo mofi hetgaen, op dat de quade raedjlagen oj> des

Raed-gevers kop mochten vallen.

Een



54 TOO NNE E L
EenfchriklikReuze-fwaardt hangt y aneen zyden draadt^

Geduurig boven ' t hoeft vanVKomngsachtbrefiaat.

Pfalm. 55.

Mijn Iicrtc is in mijn lijfbeancxftet ,ja het beeft,

's Doods vrec2.e mijn gemoed aldus getroffen heeft.

Die denflandt des heforgden Rijcx te recht ivilovenvegensneem voor de oogen

deze z,'mrïjke hedied'mge 'van den Tyran Dionyfius , en de 'vleyendeDamo-
clcs. Want Dionyfius , willende an Damocli betoonen , dat het zo zoet noch ge-

lukkig niet was hetjuk da Scepters te dragen , fielde hem in zijnen Koninglikken

'Ihroon, met een dreigendefwaert bo^;en zijn hoofd', doen kondhem noch het Ko-

ninglik Taleis , noch de Keiferlikke Kroon , noch de Scepter , noch de menichte der

Trawanten, noch het lieffelikke Muzijk bewegen dien lajv langer op zijnefchoude-

ren te dragen , maer verzocht daervanverlaten en ontjlagen te zijn, walgende

van dezegewamdegelukzaligheid. Hier mee heeft DionyCms willen te kennen

geven.



desMenfchelikken k<vem, r
^

DE vlcytr'Damocks Pluymftrijkerdic uytftekct , (kct>

En nimmermeer (God wouds])in'sFrincenhofgebre-
Acht T)ïmyfium als eenen aardfchen God

Gelukkich over zeer , fchier zonder mateoftflot

.Waarom de Koning hem met piirp'ren kleed'ren fchoone
Als eenen Koningh giert ,jae 't voorhooft met een kroonc
Hem heerclik omdrukt , en hem in handen geeft

Den Koninghkkcn (laf, daer \ al voor fchrickt en beeft.

Den nieuwen Roningh hy dus laat ter tafel zetten

,

Diens rugh geladen is met alderley banketten

,

Men fpeel t een zoet Muzijk , en wektden Echo zelf

Met eenen zoeten toon in 't marmoren gewelf

Maar t' wylen men dusjuicht in 't midden dergezangen

,

'L'di.ttl^ionyfim een ftalen zwaart ophangen
Aan eenen zijden draadt , recht boven 't hooftgewis

Des genen ai^ zich waant dat hy gelukkig is:

Maar ziende nauwe om hoog, verfchrikthyzo voor 't dreigeH:

Van 't opgehangen zwaart , dat hy zijn hooft moet neigen

,

En roept , HeerKoning , ó ! verloftmy uit den druck a

Ik kieze mijnen ftaat 5 en laeteu dit geluk.

„ Aldus en magh hy niet geacht gelukkig wezen

,5 Die ftadigh is gepijnt met duizenderly vreezen

,

3, 't Palleys dat zijnen kop hoog in de lucht verheft

,

5, Eer dan eens herders hutdenkrommen blixem treft.

geven, hoe ellendig het leven der Koningen is wijlz,e altijd met zorg en vreeze bc-^

vangen zijn : wanthy plach dikwils te zeggen dat hy nietgeloofde datyemandt

zoo uitzinmgh zou wezen (indien hy ivtfi watfwarigheid de Kroo7ien en Scep-

ters hy haer hebbent) die dezelve van de aerde zoude op rapen. Want Seneca zeid

zeer -wel : Dit is eerft een goedje Koning die aller een dknfiknecht is. Willende daer

wede zeggen, dat des Konings zorge over allen moetjlrekken^ en hoe haer glants

fe heerlikkerfchijnty dat haer lafi hun ock tefwaerder drukt. Hy worde noch zel-

ver daer na uit zijn Rtjk verdreven , en ivas balling te Corinthen j daer hy het

Schoolmeefiers-ampt bediende.

I Neroos



5(5 TOONNEEL
NcroosTucht-mee^er ons hierfchilderd naar het leven,

'Hoe hoogmoed'werd vtrkleent^ en ootmoedhoogverheven»

Adatth.ii»

Hy werd vernedert die zich te verheffen poogt j

Maar die hem zelfs verkleent wcrdt , heerelik verhoogt:

SEneca verbaeh datter een Koning was , dk , 'van ouderdom afgemat zijnde ,

'tjok des Rijks niet langer zocht te dragen, zijn drie zonen hy hem riep, uit

melkers 'verkiezinge hy Tvilde oordeelen ivie bequaemji zou Tvezen om V Rijk te re-»

geeren : over zulkxfieldehyhm voor drie 'uogelen : te weten, een Adelaer, een

Sperwer , en een Sneppc. Wanneer de oudfie den Adelaer verkoos , de tweede den
Sperwer, de derde de Sneppe, oordeelde hy, wijlde Adelaer degrootjie enfelfie,ook

Koning aller 'vogelen was, dat deze al tegroots en hoogmoedig zoude wezen , over

zulxonkequam de Regeertnge te bedienen, VanéS^ev^cxj^rakhy, dat die al

teroofi



des \Mtnfchdikken levens. 5-

DE wijze Seneca ons meld, en gaat vcrtoonen

Van eenen Koning die zijn drie bedaaghde Zonen

,

Heel van verfcheiden aard, drie vog'len (lelde veiir

,

En g^.fvan alle drie elkeen den willekeur

:

Op dat hy ramen mocht wie 't befte van hen -lieden

Het Koningrijk voort-aan zouheerfchenen gebieden

:

En dragen zo den laft, die zijnen ouden dagh
Veel kommcrlikker viel, dan zy te voren plagh

:

Den Arent d*ecrfte koos, den Koning aller Vogels,

Den tweede koos naar hem den Sperwer fnel van vlogels

,

Den lang gebekten Snef^ verkoos dejonxfte Zoon

,

Dieshem de Vader fchonk de Koninglikke kroon.

^,Hy die door Ootmoed en Vernedertheid van geefte

>, Verkoos het minfte loth, verkreeg het aldermeefte.

„ Want wie door Hoogmoed klimt, die naardert zijnen val j

5, En die zich zelfs vcrklecnt, gemeenlik klimmen zal.

,,Dies die in ncdrigheid verflijt zijn vliênde leven

,

„ Al fchijnt hy laag te zijn, zo is hy hoog verheven j

„Hyis den val naar by die hooge zich verheft

,

„ En die zich houdom laag den blixem niet licht treft.

Met twee Put-emren kan men 's werelds loop afmaaien.

Het laage klim*tom hoog, het hoog moet fchandig daalen.

te roof-en hijtachtig , over z^dx het Rijk on-waerdigh was. Moer de derde , die de

Sncp^egekoren had ^ zettede hj tot navolger in z^jnplaetze : want ^ zey hj , dit

dier is de ootmoedighfie van allen^ en hy moetgoedertieren en ootmoedig zijn^die den

Koninglikkenfiod der eerenmach beklimmen. Och ! dat nu zo zeer op de Deugd

,

als veel-tijdts op de perfoonen , gezien wierdt , men zou over al meer Rech t en Ge-

rechtigheidt /peuren. Daerom zeide Agathias Ycitc : Men behoort na de kleede-

ren ofna andere uitwendige vercierzelen niemand tot Koningen te helden vorde-

ren , maer die komt voor alle dingen toe dat verheven worde , namelik die nederig

*f , die recht en biilikheidt oeffènt, noch betamelikke dingen niet vei-acht, en die zjjfz

lufien zoo weet te matigen, dat zy de zielmet wijsheidjterken. Procopius ^r<?^^/

:

Dit ü het ampt van een goedKoning , dMhy mee-ivaerdigenzachtmoedigts ^

want de trotze en hoogmoedige worden veracht, envan niemandt bemnd.

I 2 '/'itt



5S T o o N N E E L
Ziet hier den yz'ren Eeuw, daer d*eened^andertergt

y

1)6Wereldü volftrjjds^m heelin *t qmedver-ergt.

Des werelds vierde deel floech Cain^ en was niet wyzcr^

Hy bouden d'ecrfte Stad, en Tubalvond het yzcr.

D, E Voeten verhalen dattereen Gulden^ Sih&re, Copereen Tz,ere Eeuwge^
jveefl is. Van deze Tz,ere Eewwe 'voert het Regiment de Helfche Godt Plu-

to,die de Helle en alle zynfhoogefpms beroert en omme-keert, en z,ijn bloedige Bel-*

lonzo'veraluit zend, om alarm te blazen, enmet 'vreezeal dewereltte benaU'
7ven. Deze tjjdt brengt deJhoode Pluto voorden dagh : en hem gebrekengeen
fioke-brandenomditvyer,overaly met zijne blaesbalken, tot de wolken, te doen
opjliegenten-waer^t mogeUjk, den Hemel te beroeren. JVy mogen deze tijdt wel
ij da TwnTtjdgelijken, mr inmniQchnkt boortakvm KrijghmKrijghs-'

gefchrejy



des Menfchelikken levms. 59

DOen 't yzer quam in 't licht uit 't ingewand der aar-

den, (fwaarden

;

Klep, klep 5 het aanbeeld ging, menTmeden niet dan
Réchtvaerdigheydmt vrees weer naar den Hemel trekt.

Het aardrijk wert tcrftond met menfchen bloed bevlekt

:

De Krygh werd opgequcekt, men ging de zinnen fchcrpen,

En met den blinden Mol een aarden walopwerpen

,

Het Kalfs-vel wert gerekt,men maakten flocx een trom,

Demenfch werd loos in 't quaad, enin de wijsheiddom

:

Men kreeg een bonte vlag gewondenom de ftengen,

Men ging vierkantig 't heyr in zijn flag-orden brengen.

Den horen onraad blies, de trommel flocg alarm,

De vreeze werd verdooft, en 't bloed in 't herte warm ^

Het eene heyr verwan, het ander isgevloden.

Het veld werd heel bedekt met menig duizend dooden,
Mcnrieper niet dan moord, daar was een groot gefchreeu?

En fo quam op der hand de duU' en J^zeren Eetiiio\ ^''

gefchrej, het donderen der Cartouwen, ^tgehlmk der harnajjè»y'tgeklmk der

jwaerden •> het gedohhel der trommen^ en V heldere geschat der trompetten en

oorlogs-baz.uynen, 'tfchijnt dat alle Recht en Btlligheültjvederomten Hemel rs

geTjlogen, en dat alles hafjght aen 't Recht der rooz^ende Krijgh^-knechten. Men
hoordt niet als 'ua?i moorden^ branden^^erjaget;, Jielen^ 'verkrachten, en -wat de

Godloosheidvoor Dmvelfche totebellen mede brengt. Ach dat -wederom dïe tijd

mocht komen .' endat dez^oete Fredehaer hooft mocht opbeuren, hoe aengenaem

Z^ou die denChrifienentegemcctgaen ? Maerghy^o Chrifien Prinsen ! leght een-

maeluw wapenen neder, en wilt u ingewanden doch niet meer verfcheuren^wendt

u wapenen tegen dieuw aller verderfz,oekt, engebruikt veel liever vrede, op dat

ghy van diengroeten vyand der Chrifie?ten met luordt overvaUen,en voor Jlaven

in zijn woejie Tartarien gevoert

Zie



6o TO O NNEE L
' Zie hoe Pythagoras z>ijn difch verzorgt ter nood.

Met eenen na^ voldrankx^met akkervrucht en broed.

Mare.

De Doopcr die den weg voor Godeszoon quam banen

,

Hadde anders geene Tpijze als honig en fprinkhanen.

Hier ivord 'vertoond de z.ohere difih -van Pythagoras, en hoejlechtelik enjha^
relik hy leefde : hemgeneerende met wortelen en andere -vruchten. Dit word

tot een voordaedvan ZoberheidofSpaerz.aemheidgeJhlt , dat de Nature met zoo
wemig te vreden is. Want die goede Man dachte datmen te zeer -verquifle dejFO-.

njen Godts :
en zag dat de^- menfchen dertelhedcn te -vele er, overdadig waren, Lu-

cianus, die een oprechte?}jpottergewee/l ^, zeidjat de ^üele -van Pythagoras diL
wils -verhuifi engewandelt heeft door alle lichamen -van mans en -vrouwen, -vog^e^
Un en anderegedierten ,

en datze veelvroUkker engenoegUkkergekeft heeft , doen

^7



des CHenfchelikken levens. Ci

PTthagor\ Samos roem, te wonderlikken haten

d'Onnütte Gulzigheid , een moeder van de vraten 5

Met eenc zobre difch hy wel te vreden was,

Hy fpeende zich van vleefchj en vifch > by 't veld-gewas.

In ware dankbaarheid hy hciliglikken leefde

,

En met der herten aan een goed genoegen kleefde.

5, gulden zoberheid : ghy zijt u zelfs een maat j

,5 Als d'ander eerft begint, zo zydy al verzaadt.

5,De fpyzc is niet zoo zeerom 't lichaem vet te meften

,

„ Gelijk een kermis-gans die kruipen moet ten leften

„ Als zy gefchapen is, dat elk een van heur proeft,

35 Alleen zoo veel als 't lij ftotonderhoud behoeft.

een Vbrfch , aleen Koningh "was , hoewel dieJ^otteltkfchijnt , z>o kan V zeev ivel

( om de hedorventheid'van den menfch te kennen tegez/en) gepafi ii'orden , dat die

alleen degoedegaven onzes Gods misbruikt, mae-f dat de beejijens haer 'vernoegen -

de,inet het haretevredenz.ijn. DeHeereCh.ndus'verTvijt den menfch dikwils

Zijngebreken , en Tvijfl hém tot de beejlen. Wanneer de Koning Cyrus op ziekeren

tijdt ter herberge quam , vraegde hem de Waerdt jvat hy op dën difche begeerdege-

bracht te hebben ? antwoorde : Geeft ons maer brood y en ivy z,ullen uit deze re-vie-

re drinken, vermanende daer mede de zijne, dat zy hun tot water-drinken zouden

gewennen, want de wijn (zey hy) leyde allegoede dingen lagen. Waer toe zijn doch

onze tijdengekomenlGodt heeft by na in de nature nietgefchapen, hoe edelen heer-

Uk,dat demenfche machgenoege?} : men bedenkt zoo veel lekkernijen enfiwepertjen

dat hetfchande is,ja men noodigt de lekkerheidt en overdadigheidt utt verre lan-

den by ons te komen woonen. Dezoberheidtsnual uitgejaegt. Ortze Voor-oude-

rengenoegden zich meteenen matigen en zoberen difch; maer die zouden nu alon-

z,e kookerye en banketten niet kinnen j zo zeer is degoè en oude lands-wijze ver-

bafiert ; Godtgeefook, wiegebrek heeft , daermerivan deze onnoodige overvloedt

veel duizendt armen zoude konnengoedt doen. Origenes zeid: De zoberheid en

nuchterheid is een oorfprongh van alle deugden , maei' de overdadigheid en dertel-

beidt js een moeder van alk zonden engebreken.

Ziet



6i TOO NlSr E E L
Zht Socratcs (eylaes

! ) beffrongen van de boosheid

Der fFtjvenytnetgedult verwinnenhun Godloosheid.

Sjr.i'y,

Veel liever wil ick nochbyLeemvenen by Draaken,
Als by eenbooze Vrouw', mijn ruft en woonplaets maken.

SOcrates was een P/nlofooph 'van Athenen, die door de uitfpraek 'van ApoUo
dealderwijftegenoemt -xvicrd: deze ivas altijdeen en die zelve man, want noait

was z,ijngez,tcht door tegenfpocd droevig, noch door 'voorfpoed-zrolik. Hy heeft

op een tipgehadtwee vrouwen, Xanthippenew Myrtonsm die altijd op mal-
kanderentwiftedeh en keven, doch hy haer fitheid befpottende, zey, hoe 'uanght
ghy om my zoo hardenftrtjdaen ? ik die zo mifmaekt hen , hebbende een platte

neuze, kalen kop, bultigefihoitderen en kromme beerien. Gevraegt ztjnde 'uan
hXcthhdm^aaromhy zofeilen en bitx^cn ivijfken by hem hields l mtwoorde,

om



des CMtnfchdikken levens, e^

Die een qiia Vrouweheeft, genoeg heeft aan zijn wee

;

En d'armen Socr^tej(cjhccn :) heefter twee,
Hy iflèrmeê gefcheept, hy moeter ook mee varen

Door zoo veel holle zeen, door zo veel water-baren -,

d'Een TefTche is hallef blind, en d'ander Feecx is leep,

d'Eenflaathemmet de roede, end'andermetde fv/cep.

Noch was hy wel te vreên, hoe zeer zy op hem brulden,

Zijn herteis onbeweegt, end'alles kan hy dulden :

Kneuft d'eenhem m.et de vuy ft, en d'ander met den voet,

Zo houd hy evenwel een ongequetft gemocdt

:

Hy lijd, zy ilaan •, hy fwijgt, zy voeren heuren fnater -,

Hy zit op 't drooge land, zy gieten hem met water

:

Ten laatften zegthy eens : wanneer de locht verbolgt

Den regen in 't gemeen naar eenen donder volgt.

„ Aldus geduldigheidt met zoete en zachte zinnen

„ Heurkruys verhchten kan, en tegenfpoed verwinnen

:

5,Hy wreekt zijn leedt genoegh, die ftille met verdrag

„ Niet zijnen fmaadt en wreekt, daar hy 't aan wreken mag.

êm dat ik te hujrs zou keren , hoe ik des wereJts omvetenheid zal 'verdrageff,

Maer, zey Alcehhdes, nochtans ^s dekakelachtigheidvanuw Xanthippe »/Vi

tevei-dragen. Toen antwoorde Socrates, moet ghy het kakeleny,en cfueken der

ganzen en eenden niet 'verdragen ? Dat !Sgeen wonder, ^^/ • Aicebiades , maer

laetze'ury kakelen diewy de eyren leggen enjongenvoorthrèngen. Laet dan, zey

Socratesj Xanthippe ook wat kakelen, want ik heb ookfchoone zonen "van haer.

Gellius zeid, wanneer Socrates lang engeduldig het quaedtj^ireken 'vanX2.m\ï\\ -

^e hadzferdragen, enzy tenlaetfien hem met water omzijn kop goot , fprakhy
X,onder eenigen toorn, maer lachende : Ik wiji wel als Xanthippe begint te donde-

ren, datter dan korts regen wil'volgen. Zopyro oordeelde uit de gezichtkenning,

dat Socrztcs heel tot wellufi wasgenegen. Hetgeen den grooten Philofooph^^-

ren toeflond. Maer, zey hy, ik heb, door de krachten mijner ziel, 'f yiatuurlikge-

irrekweggenoomen. Hy heeft 'veel treflikke leer-jongeren gehad, onder andere

Plato, dan aüeWijfgieren hebben na zijnen name Socratifcne Philofophen 92^//-

iengenaemt zijn, &c. Der 'vrouwen dertelheidheeft deze arme man welbeproeft,

want zy ribzakten hemvaft na haer eygen believen,

' K Het



^4 TOON NE EL
Hoedat Diogcncs bewees {naar zijnen wenfche)
'Dat eene naekteHaanwas eenFlatonifch Menfihe^

lac.

Wie met zijn tonge niet in woorden miflèn kan.
Die is gewis volmaakt jja, een volkomen man.

PLato 7v>as een uitnemende Thilofooph te Atheneft, zogeheten 'van Je Ariftcv

ne, om dat hy plat en breed vanfchouderen ivas , heep hem in *vele konfien

geoeffent, alsinjchilderen,in 't worfielen, in treur-ffelen en dichten. Hywas een

uitnemendfchoon man : in V kort^ hy ivasgeoeffent in alle konfien, doch inzon-

derheidmimtedehy inde Thilofofhie bo'venalk andere uit, en worde daerom di-=

Godlikke Phtogeheetenj en der Philofophen Homerus. Hy ivas zoo welfpreken-

de en aengenaem, datmen zeide ; ;?:,oJupiter Griekx wilde[preken, dat hy op zijn

Platoos mofifpreken, Zommige héhm hem derven Godt noemen, Hy is een

Difcipel



dts-MenJchtlikUën kvins, ><•

DE Wijf-gier Tlato^om zijnJongeren te leeren,

Zcydeyeentwee-voeüg dïernaekt, bloot, ertzonder veeren
Is degefchapen menfih : dees voorgcftelde ies

Ter ooren al terftondquam voor 'Diogenes :

De Drol en is niet flinks, hy paft op deze ftukken,

En gaat flokx eenen Haan al levendig uit-plukken

Zijn pluimen uit het lijfen daar met flechteJool,
Oft hy geen vijfen koft, loopt naar d'Atheenfche School,

En werpt den naakten Haan voor T/atoos voeten henen,
^at *s een Pktonifch Menfih^naakt (zegt hy)met twee beenen.

5, Noit iemandt zo befpraakt, diens tong niet eens en lifpt,

„ En niemandt oit zo wijs die niet mocht zijn berifpt.

Difeifel'van Socr2itcsge7i^eefi, iseerftin Italien^ om de Pythagorifche, daernd
is hy in K.^giften, om deG imnofophiflen te hooren, gereiji. Daer hy ({b men
zegt) de Boeken Moyfis z>oude gelefén hebben. Driemael is hy om den Berg
JEthndL te zien, in Sicilien overgcjcheep^é^c. Deze wijzeMan die in alles, als

de Sonne boven d'andere Sterren, uitblonk, had nochtans eens onder zijn Reden-

kavelen gezeid , en dat Jtmpelikken , ^^^demenfch was een Dier, hebbende
twee voeten en geen veeren. Hier achter -was terjiondt de kloeke, berifpe?- Dio-
genes, 7i>erpende} in de School, terjvijl V\:Xoz-ijn lejfendee, een levendegantskael

geplukten Haen-voor zijn voeten, zeggende : Zie ! hier is een Platonifch men-
fche. Waerover Plato, hemzelven befchaemt vindende, daer op (lille ziveeg.

Hier hy kan men lenen, dat ter werelt geen zo treflik noch heerlik een ver/landen

Tvordengevonden, die niet altemets van de reden een weinigh afloopen en grove

mis-Jlagen begaen. Niemandt is altijdt wijs. De geleerde Homerus heeft wel
een dut, zoo doet ook Plato. Zoo doen ook de alderbejhfchutters, die altemets wel
iwre van't "witfchieten.:

Die nimmer dut, noch feilen kan begaan.

Dieveeg dit uic> en fchrijfzijn naam hier aan.

K 2 Dew



6S TOONNEEL
"Deesfiomme beddenisfpreikty {alsin eenen droom)

*DtBoomU als de Men/cfh de Menfihe ü alsde Boom,

Mattk 3.

Een yederboom die niet draagt goede vruchten hier.

Ten leden werdcgekerft, en dan verbrant in 't vyer.

DEOult hebbenden menfchehyeen verkeerden hoorn 'uergeleecken , want,

zeyden z,y, alles -wat de boom voortbrengt komt uit de wortel, en wat de

menfche "ooortbrenght kom uit het hoofd, brachten dus al d'eygenfchappen

die de Poetgenoeg^zaem uitdrukt aerdtgh over een : zo dat dezevindinge niet

onaengenaem zal wezen. Enalswy 't wel overwegen, wat is doch de men-

fche ? ja wat is de menfch niet ? niet is hy ten aenzien van zijn [wakheid

,

^oot is hy , ten aenzien van zijn Schepper. Wie kan hem genoegh over den

menfch verivondermijawii kan't uitfprehn \ Auguftinus zem'i De men-
fchen



jD^j MenfcheUkken levens. ^7

HEt redelikke Dier, de Menfch, verkeert genomen.
Gelijkt wel eenen Boom,hoe aardigwil dit komen

:

De Boom fpruit uit der aard, de Menfche uit 's moe-
ders graf;

DeBoom groent en verdort, de Menfch neemt an, en af>

DeBoom zijn takken heeft, die hy zoo wijt uitfpanden,

De Menfch zijn voeten, en zijn armen, en zijn handen

;

De wortel is de deughdt, die al den Boom aenkleefc.

De Menfche, zonder hoofdt, geen kracht ofleeven heeft.

Wanneer 'sBooms wortel treurt,zo hangen al de blad en.

Des Menfchen leden, is het hoofd met druk beladen :

De Boom die lange ftaatop 't left werd oud en krom.
De Menfche ziet na 't grafin zynen ouderdom -,

Waar deBoomhenen valt daar zal zy leggen moeten,

De Menfche, naar zijn dood, heeft geenen tijd van boeten
j

DeBoom zijn midden heeft, met eene fchorflè omgort,
• DeMenfche een Ziele die van 't vleefch bekleedec wort ;

'sBooms midden eindelik, word met denBoom verdorven,

Maar 's Menfchen ziel noch leeft, als 'tlicliaam isgeftorven.

fchen 'verwonderen haer over Je hooge bergen , over de holle baren der zee ,

oz'er het draeijcn der gefiernte , en vergeten haer zelve , zonder daer over te

verivonderen. JjTér -ivat imnderlikker ah het menfchen hooft ? bevat dat met

aUe zinnen daer alle andere leden van boven tot beneden na moeten Imfieren'^'^t

hooft uitwendig tefchouwen, ijjer wel eene onder vele duizenden^ die den anderen

zoogelijktj datmen V door een klein teiken niet zou onderfcheiden ? wat krachten

heeft het ooge niet , en wie kan zeggen door wat konjt het zelve zoo wonderlih

rsgefchapen < alles te befchrijven ts onmogelïk : in de tajielikke deelen, ik wil de

andere verzwijgen , komen degcleerfe niet overeen. Demeejie Anatomici^i.é'tr-

gen datter zoo veel leden in den menfch zijn aljjer dagen in 'tjaei--, te weten 365.
Hippocrates en Galcnus zeggen daitter i/\'6 gebeenten m den me^tfch gevonden
worden :m 't hooft f^^.in de borfl 67. de armen en handen 61. de voeten 60. In

Jimma,wy mogen welzeggen met David : Heere ! zoudik aluw weldaden ver-

halen dieghj my bewijf, zy zijngrooter dan ik kanuitfpreken.Ja alwaren onze

leden in tongen verandert, desgrooten Scheppers lofkan met volprezen zijn.

K 3 Hier



«8 TO O NNEEL
Hier Ugt Diogenes , m kitzet inztjnvM
Het vrolick Zonne-licht voor Alexanders/J-^^^,

Heh: II,

Voor al 't Egipfche goed, voor Pharaos threzooren
Heeft Moyjès met Godts volk het aldernutft verkooren.

Diogenes die ahins zijn genoegen en 't "weinig behoeven voor een groote
deugd achtedc^Jleet z>ijn leven zeer armelik en zober. Wanneer hy op zeke^

ren^tijdtinzijnhuis.datüinzijn-wijnrvat, zat,[prak hem dien Grooten A-
lexander op diergelijk een wijze aen : Ik koom hier, o Diogenes ! tot u, om tezien
7vaer in ik uw armoede kan te hulp komen : tot welken Diogenesfprak : o A-
lexander ! wie van ons beiden is behoeftiger, ik die boven mijn tajfcbe en vok, niets

behoeve, ofgby die niet te vreden zijnde met u VaderUk rpj'ke, begeeft in zofware
periknlent alleen om datghy wijders moogt regeeren, daernochtansdegeheelewe^

relt



des CHenJchelikken levens, ^9

'tTTUis van T>iognes was een opftaande tonne

,

(ne.

jLX^y Schuilde inheure fchaeuw voor 't ftekcn vande zon-
Hy had geen and' re hut, noch and'retenteopd'eerd.

Dit vliênde leven docht hem luttelmoeyten weerd.
Zijn tafel washet gras , op een byzond're wijze

Hielt hy zijnmiddagh-maal , met ongekoockte fpijze

:

End'-aas-zak, zij nfchappray,hyaltijdtsby zich droeg,- '

Nature meenden hy heeft lichtelik genoeg

:

De wijnen die hy dronck ^ was 't water , daar hy zeker

Geen Kylconit in vond , zijn hand was zijnen beker

:

Hy hadde geencn fchat , oft droeg hy om 't gemak
Eentefch, zoowas't zijn hert dat vol genoegen (lak.

Waarom de C^lacedoon , de trefFelickfte Koning

,

Hem eensbefoeken ging , en vond hem in zijnwonmg

;

T>iogenes lag (til , en trock 't zich weinig an

Oft hy een Koning zag, oft eencn Akkerman:
Dit docht den Prin^e vremt , dies , om zijn zeldzaamleven

,

Zeyde : ei(rchet watghy wilt , ik zweere ik zal 't u geven.

De Wijf-geer nauwliks fprak, ey : tyllexander vrund

,

Ghy neemtmy 't zonne-licht dat ghy niet geven kund.

5, Dus is hy waarlik rijck , die zich in niets bedroevet

,

5, Die in als is te vreên , en weinig nootdrufts hoevet.

relt uw' hegeetïihheid niet kan 'verimllm ? Waer ox'er AIexan4er 'verftomde, in-

gedachtigh zwijnde defpreuke A pulé^daer hy 'm zijne Apologie zeid: Verwijtghy
my dat ik arm ben ? ik bidde ken eer(i zelve verftaen, dat ghygierigh zijt. Hy
verzocht dan dat Alexander niet wilde nemen^ dat hy hem nit t kongeven , dat

hy hem niet kongeven, dat 7vas hetfonne-fchijn ; Daer mee gevende te kemjen,

hoe hy liever hadt in zoberheidzijn leven door te brengen, ah Akxsindersfchat-

ten te begecren. Hier in, o Diogenes ! hebtghy nu weinig nae-volgers^ men zou
Dm^ te zoeken uw ' lanteerne jvelvan noodeh ebben. Tegelik eert nu de opgaeti-

4eSon,en wenfcht dat hoogeftaten en ampten met een vozengoud-regen hem mo-
gen toegeworpettTvorden. Weinige zijn met het hare te vreden,w,y blijven alle voor

t^Mecrftaen,. en niemant komt daer over. Indien de menfchen zoyverig waren
(zeideen zeker Schrijver) om by God hooge ampten te bedienen, als zy hier op de-

90ew€relt zoekenverheven te ztjn, de Godzalightidt zou in vollen zwang gaen.

Ziet



70 TOONNEEL
Zïtt hot Diogenes den Kroes aan eenen kant

Wegh'Werp , zo haafthy iji'tet te drmken uit zijn hand.

Een goed geiioeghzaam hert , en Goddelicken zin.

Is eenen grooten fchat , en wel een rijck gewin

,

HOe de Natuuregeen o'verfchothehoeft, zaluD'iogenes, door zijne afheel~

dinge,genoeg leerenihy zioerde altijat niet anders by hem als een mantel^ tas,

en beker : -wanneer hy opfekerentijd, de kinderkens zag water uit hoerhand
drinken^ 'verwierp hy zijnen nap, als die niet noodig hebbende. Hier mede ivildg

hy betoonen dat de oTjertoUigheidt uitgefloten wczende, 'tgemoedt dies te gerufier

'ivas, Democritus heeft eertijds zijnen fchat wegh-geivorpefhweenende dat 't



dts MeT^chelikken levens, ft
u die ftceds arbeidenom te mind'ren

' ZijnsllWiaaras nóotdrufc, zagh hoe twee onnoos'Ie kin-

d'ren

Het watermet der hand vaft (chepten uit de n vloed,

Dies nam hy zijnen nap en tradt hem met de voet.

Wat mach ik (zeyde hy) zo vele huifraads niitten,

En dus beladen gaan ? dewijle men kan putten

Den drank met zijne hand, en leflchen zo den dorft ?

Waar toe hebbe ik zoo lang d'onnutten kroes getorfl: ?

,,Daarom wanneer w^y *c doen der ouden wel beproeven,

„Zy zochten hunnen fchatin luttel te behoeven:

„ Want daarmen veel behoeft, daar is vry d*armoê groot 5

„ Maar waarlik is menrijk daar weinig is van nood.

zelve ecnlafi voor z^ijngoede ziele was. Thales kond'wel groote Rijkdommen

'verga.iert hebben., maer hy achtede heerlikker dat hy die 'verjmade. Dit behoorde

cm allen te doen opmerken^ dat "wy oen de overtolligegoederen niet zoo zeer bleven

harden, dat ondertujfchen de waregoederen vergeten wierden^ op datwyfchatten

vergaderen mochten, die de roefl niet verteert, noch de motten niet eten : want het

oifde Dicht zeidzeer wel, dat

'sWereltsgoet,

Dat dikwils doet
Den Menfch bekoren

:

Word moeylik vergaart.

Met zorg bewaart.

Metrouw verloren.

Dio.
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Diogctïesleert hier ,datzy totgeenendagen

Niet alle menfchen zijn , <//>weldenname dragen.

lefai'.ï.

Ziet d' Ezel kent zijn Kribb* , en d* Ollè zijnen Heere j

Maar Ifraël en weet van Godtnoch vanzijnleerc.

WAt kuren hedenktghy , ü Diogenes / datghy hy zofchoonen en hellen dagh,

mt een ontfteken lanteerne, op de 'voUe markt 'vanAthenen jgaetmen-

fchen zoeken ? Maer iveetghy -welwaerom hy dat dedeWie kloeke beftrajfervond
hy zwijnen tijde z.o veel bedrogs enfcheimerije, dat hy meende^dat derredelikkei'

menfchen zinnen in heejlen verandert -waren ^ en dat hy wel reden had naer men-
fchen^ dat M , na redelikh, tez-oeken. Z9itdernn oock niet weleenDiogencs
van nooden wezen , die ons onzegehreken , door zoodanig een onderwyzing^voor

«ogen fielde ? 't fchijnt doch datwy naer alk Godzalige vermmngen niet willen

ki"



des CMenJchelikken levens,
*'*

y^

DE droll'ge en oude Fouts , "Diogenes ik meen

,

Als op den middag 't licht 't fchoonft van den Hemel
fchecn

,

Met eenlateerne liep , om zoeken na zijn wenfchen

:

Elk riep , wat zoekthy hier ? 't zijtiredehkke C^lenfchen

Die ickdus zoeken ga j^elk boerden en elk loeg

,

Wel1>iogeen' zijn hier geen menfchen noch genoegh ?

Ik zieder hier niet een , (fprak hy) wantghy betoone

t

Datgeene red'likheidtin uwe herten woonet,
Uw beeftlik leven toont datghy (het welk ick haat)

Zijt menlchcn met den naam, maar heeften in der daat

/ j, Die met ©/ö^^^ïej- liep zoeken als de blinden

,

V 5, Noch zoude hedenfdaags nau menfchenkunnen vinden

:

„Wantdeze wereld is een woefte wildernis

,

5, Die niet vol menfchen , maar vol wilde dieren is-,

33Ja noch de meeftendeel zijn woefter van manieren

„ Als in het wildewout d'onredelikke dieren :

,3Want als den eenen wolfden anderen hongerig eet,

,, Dan is de winter koud, en byfter fel, en wreed j

j, Maar dat de cene mens (al fchijnt hy driemaal vromer)

55Den anderen verflind, gefchied wel in de zomer.

luijhren : Watzoorte van hedriegeryen wordt de werelt door metgepJeegt \ en

noch wiüen z.y redtlik geheeten worden die dat zehe^ of, met een lajigen rok, of

jnetflechte kleederen, daer 'thedrogh zoetlik onder ^verborgen leidt, bedekken.

Menfcheert nu malkanderen niet als defcheerder defchapen, noch men vik mal-
kanderen niet alsde flager hetfihaep, dat is dan esn korte dood-, mae^'de eent

menfch eet nu den anderen levendigh met huyt en met hayr op, en dan latem^e noch

dat doodelijk beroyt omme-heer looien : en dit ü nti de rechteJlagh. Ook hebben^

«Diogenes ! de menfchen niet 'van node datmen haer zoekt , zy zoeksnnuhaer

ztlvCi daerom kan nu niemanddooien. O tempora ! ó mores

!

L z mev'
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JVaercm de fhilofooph zijngoudwerpt in de baren^

T>atzalu dezeprent^ en ditgedicht verklaren.

Mafti:

Wie alles niet verlaat, en voJght mijn ftappen vaardigfr,.

Is mijn leer-jonger niet, enis ookmijns niet waardigh.

CRates ttas een ?hilofoophuitdeJladtTheben.de:(ehreeft^opdat-hyhemgel}teltotte-

g^sdekonflen en Philofophie mocht begeven^geen l^letnefchatgenomen^ en ^t:{ehe in
de :{eegciv6rpeVi :{eggende : Wegh^ weghghyfnode belet:{elen en begeerlthjpeden, 't ü beter
dat ikji verdren ke^ dan dat ikyan u verdronken ttorde : ttam hy verftonddamen de deugde
enrijkclcinmenuet tegelijk \on be:(itten. Suióasgetutgty dathy al T^ijn rijkdommen in
geldt had by-een-gebrdchty en byTrapei.ttam te beirarengegeven ^ met deT^e vcortpaerde:

^00 ^J/n :(onen Philofop.hen ttraren, dat hy 't ieheaen de behoeftige s^oitdeniiitdeelen-.maer

:^oo ': Idioten enjlechthoofden ttaren^ dat hy 't tergoeder trouwe ttedercm :^oude leveren.
Want hy oordeelde dat een Phtlofocph ofeen navolger der wijshcidt virr.meryet ioudege-
breec^n. Hier by tvorden tty geleerty dat 'om tot eenige kpnften, eer/ik^e tvetenjchappen., en
Goddeli%e :^ae}^n te t^pmen, de rijkdcmmen :{eer hmdcrtilKVJ^i <ietnjl alfdan '; hcrte viet

recht



des fiMenJcheUkken levens, 75-

Slet Cr<3?^jdenThebaanhem zeiven gaan tcboven>
Verkoopendezijnhaaf,zijn goederen, en hoven,

Dewijl hem *s werelts goet verhindert in den loop

Des deugds, verzaamthy 't geld in eenen grooten hoop»
En fpoeyende daar med' recht naarden dorren oever

Van d'ongetemde zee, (als zijnde geen behoever

Van ztilken overvloed) werpt zijnen fchat heel veer

En al zijne yd'le zorg met eenen in het Meer

:

En roept, 6 1 igt daar vry in 't midden van de golven l

Veel beter is \ dat ghy ligt in den grond gedolven.
Dan dat ghy nacht en dagh mijn innerlikgemoed
Met angft en zorge pijnt, oft met veel quelling voed.

„O groote Kemels ! die hier met vele ongemakken

3, Zolaftig gaat getroft, met *srijkdoms zware pakken,

„ Aanmerkt wat Crates doet, niet meer zo moeihkdraaftï)-

5, Ziet hoe hy al zijn goud in 't diepe meyr begraaft.

55 Maarghy zijt veels te gier, en zoud veel liever drenken

^ In 't midden van.de zee, dan 't goud de baren fchenken.
,

' 3, A yarme Gierigaerts ' wat zal ik zeggen dan ?

„ De heele wereld nietuw hert vullen kan

:

53 Dnckantigisuhcrt, dies als ik met verkloeken

5, Een ronde daar in trek, daer blijven altijds hoeken

,) Noch leeg en ydel ftaan i dus roep ik, met beklagj

5, 't Iseene diepeput dieniemand vullen magh.

recht op alles kan letten, dan tracr defchat is daer ^al ool-Jt he^te wei^c». Gregorius :(cfd

:{eer fray : Dat ^ijn alleenware rijkdommen, die ons rijk^ van deughden maken. Begeert

j^/jy ri]k te ^ijn tegen utve broederen^ bemint dan de trare rijkdotn Zo ghy :^eekt op den top

der eeren te fitjgen, poogt yiaer V Heme-fch Kpmnghrijk^, en xp<^ \"^^^''y. de volle rijlidom

bcfiuen- K iefonymus ;^f /(ƒ, darmen derijkdcmmen most gebrtiik^yi-, do<;h ^ijtghy eenfia^

ff, ^eidt hy^gebniikt:{e als cenjlave, maerhehtgy "'tjok.derflaverme vanutvenhal:{ege-
trorpen, gebruikt en verdeelt degoederen als een Heere. Chriioitomusj'^j'fe^f : Ds rijkr

dommen :{i]ngeen Toonde i maer het is :{onde die niet recht te gebruiken, noch den armen
die :{elvc mede te deelen. Want de ttarefchatten, T^eidt Gregorius, dat :^ijn de DetKrden^

d:e de confcientie met haer voert, opdat :{y in eettttügkeidtnjk^^y. Last o??sdanhier niet

altijdt leggen te ivroeten om aerdfchejchattcn te verfamelen, die de dtevenjieelcn, die de
roejien motten verderven ymaer vergadert ujchatten daer boven mden Hcmelydie nim^
mermeer vergaenfuJJen,



7^ T O O N JSFEE I,

Ziet hoede^hilofioph hier aan de Tafeldut ,

EndengezmdmWijnhedsiQberlikkennut.

i Timoth: 4.

O Sone
! ik radedy (uit zorge die ik drage}

Gebruikt een weynig Wijnsom uwe quade mage.

H Ier tif^rdt afgebeeld de-ivyz^ Man, of veel eer de ntichtere en zohere :hy
laeihm met meer tappen dan drie kleine bekers, om te kennen tegeven, daU

menniet een hem welgenoegen kan, maer datmen, diez.oberlikgebrmkende,de^
^erflen nemen zalom den dorflteverfaen, enx^o 'tnodigis, den tweedengehruU
kenomz,jjnengeejiteverlufiigen, enden derden machmen tereeren -van zijnen
vriendwelmt drinken. Doch datwen zich voor alzoude van overdaed enver^
^mftjngh wachten. Het -wordt nu (Godt betert) weinighwaer genomen : men
heeft nut heerltk tegafigeweeft, altijdt men is niet welonthaelt, -wanneer de zei-

Ie»



des MenfcheHkken levens. 77

Hier zit de Wijze-man , hy laathem nietmeer tappen

Tot 'tnoenmaal , dan alleen drie matelikke nappen >

Hy flacht den dronkaard niet, die nimmer wel

te vree

Kan lefTchen zijnen dorft : gelijk de groote Zee

,

Die, al-hoe-welhem fteeds de bornen , en de vli eten
Zo vele waters in zij n glazen kruike gieten ,

Noch nimmer is verzaad : zo oock de dronke bol

,

Hoe vele dat hy drinkt , zo is hy nimmer vol

:

Maar deeze wij f- gier heeft de zoberheidt verkoren

,

En laat een druppelken onnut niet gaan verloren.

„Die zo den Wijn gebruikt 5 die2:o de druiven leefl,

5, Wort van den Wijn gevoed na 't lijf, en na den geeft

:

„Den geeft hy Ieven d' maackt , het herte fterk en jonger

,

,,De herz'nen zuyvert hy , en wekket gragen honger

,

j, 't Bleek aanzicht hy verdrijft, verwermt het koude bloedj

,5 En ons teer lichaam hy lange in gezondheid hoed.

'lennieti'olfiaen : menmoetnuo^dees en die gez^ontheidt eens om^heer drinhen^

alzouden de knopèn'van 't wawhuys. Dat ts dan eeerflvroUk geweefi : en V
fmotfieijan allengs dan een krank Itchaem tehujs dragen. Deze Phtiofiphen

hefcbamen ons , enprenten ons de Soherheidf van de maelüjdm wel heerlik in.

Cicero verhaelt in de tragenin Tufculogeboudeny dat TimotheüS, de Caftteyn

van die van Athenen, dtkwils verliet de maeltijden van zijne Veld-Overjle,

engink by Platonifch zobcren difch te eten : IVeder-keerende, zey hy tot den z.tj-

nen, befliajfende haerc volle tafelen : Wat lieden dat Plato ter macltijdtont-

fangt, die zijn daarvan verbetert, want hy onderhiel al etende haermet kloeke^

/lichtelikke vragen en onderwij/lngen. Laetde zoberheidt ons altijdeen lejjè we-

zen, oj> dat dedagh des Heermvmnict als een valfirik overvalk.

Hit



yt TOON NE E L
Het HftigMonJïer Sphinx/^/rOepido te voren

Eenraadzely^twelk hyraamt^dies doodt fHtzich vantoren.

Jch. 14.

De Menfch gelijk een Blom verwelketen vergaat,

En blijvetnimmermeer in eenen zelvcn ftaat.

WAt deToëUft'üandk Monfler S^hinxgefchreven hehhen y zalyegelikge'

noegh by die zelve in V lange vinden ; maer evenwelom eenig breeder -z/cr-

klaring te doen^ moetmen weten^ me zy verjïerdeny dat dit monfier ontrent The-

hen hem onthiel , zijnde van vreemdegedaente : zommige zeggen , dat het bad

een maegdeft-hoofi en lichaem., Leeuws njoeten enftaert^ en wiekken als een vogely

ére. andere zeggen anders : het zy zoo 't wil, V was die van Thcben zeerfcba^

delik, enhielzichineengeberchte S^l'imcus geheeten , viel altijd0^ devoor-by^

gangers) haer met loozefirik-vragen en raedtzds quellende, wk diizelve niet kon

0^



^es Menfchelikken kvtni. 7x»

H Et zeldzaam MonftertS>^/'«A: (dat den Thebaners and-
den)

Ditraadzel Oedipoop 'talderfcherpft voorftelden

:

Fter voeten, twecy endrit^ heeft ergens eentg T)iery

^at niet en heeftalsftem, enfiem verandertfchier

,

^afgeen T>ter ?neer zo doetyvan alwat vlieghtom hooge^

Ofzwemt in natte zee, aft wandelt hier op 't drooge

;

Maar als op voeten veel dit T>ier begint tegaan.

Begint hem alzijn jeugd, en zijn krach te vergaan.

Dit dier (^zeght LaïZoon^ iIczal*tuhaa(i:ontknoopen^

Dat is de Menfche die ter wereld komtgekropen,
Die eerfV op hand en voet, als op vier bcenen gaat.

Zo lange tot hy recht op zijn twee voeten (laat

:

Maarwanneerd*ouderdom, met zuchten en met (lenen.

Aanbreekt, hy zwak en krank op eenen (lok moet lenenj

En als drie-voetig gaan, en met zijnen doornen (laf

Naa zij n engh kerckhoftoe, tot dathy valt in *t graf5

Den Rader nauwliks zwijgt, 'twoord is nau vande lippen,'

Oft Sphinx breekt zijnen hals, en werpt zich van de klippen.

tp'ïojfen, 'wierdvan des Diers kïaeuwen verfcheurt. Den Thebinersy?aV<? hj dit

raedzel voor : welk dier in de werelt eerfi sp "jier-, dacr na of twee^ daer na op drie

öfvier voeten wandelt ? Die dit niet wiflen teraden y bracht byop een rotze, en

jiietz,evan boven neder. Oedipus^ei Konings So7ie van Theben, dex-cn vjcg

reizende-) heeft 't zelvige raedzelontbonden, en van den menfche uitgeleid^ die een

jonk kindt wezende-, op handen en voeten kruipt ; volwajjen^ recht opgaet ; oudt

zijnde ; 0^ een oftwee krukken. Hier over woorde Spbinx zootoormg., dat het

van eenfteile klippe afJ]>rongh, en hem zelven den hals brah.Dit w.:f van 't God--

lik voorfchikvoorzeid. é^c. Leefimeerbjf Ovidium en andere. Dei^y£gspte~

naers hadden dit Monfler 5phinx ahijdt voor hare Tempelen gejklt,willende daer

mee te kennengeven., dat hare wijsheidt van Godt heel duifier was^^en dat der G^-

den openbaringen raedzekn waren., dieyegelik niet kon verfiaen.

M . Kr
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Ey ziet ! hoe Zoylus hierzijns naaftenfeilen ttekent.

Én alwat hy mi/doet vergeet^ enmet eens reekent.

Matth : 7.

Hoe ziedy doch zoo licht de fphnters, ó ghy fchalken !

In 't oogeuws broeders, en vergeet uw eigen balken?

Slethie-r Zoïlum ^en herifper, hejig in 'tfchrijven en telkenen 'vanzyns nae-

fte7tfeilen engelreken, waer zijn eigen 'vergeet hy geheel. Daerom fitUen de
Oude, dat hy cm groote tajjche, die dik en welge^juh -ivas i'oor hem, maer op z^n
rugge een ledig ,i,Jixken, droeg. Sygaven hier mede te verfiaen dat de ba-ijhers

n;an ander hndingebreken z^-wargagaen, endiez.ehe altijdvoor haer dragen,

en da er mee hacr tajjche vullen : "n^a^n alles wat andere doen, alwaer 't noch zoo
"weldat weten z,y te heriffenente hefiraffen, jae z.ypogen de kleinfie muggete

fften : maer in haer eigen feilen te zie?; zijn zy blinder als mollen^ mdmkkendat



desMenfchelikken levens. 8

1

Sletden Berifperhier na 't leven afgefchildert,

Hoe ftaat hydus en grijnt ! hoe is hy dus verwildert

Twee teflchen hy (leedts draagt,ó zifter van een 'mug .'

d'Een hangt hem voor de knien, en d'ander op den rug.

De grootfte voren hangt, de kleynfte draagt hy achter.

Van 's naaften feilen is hy een getrouwe pachter,

Want hy ontfanger, daer de grootfte tefch meed' vult,

Maer achter is de buil leeg van zijn eigen fchulc,

Naardien hy die niet zier : van voren ftelchy kloeke

Zijnsnaaftten mifdaad net en zuiverlik te boeke,

Hyheeft zijne oogen opeen ander zoo gc^reet.

Dathy hem zelfs verzuimt, en t eenemaal vergeet.

sy aües weldoen. Dit is de blinde eigen-liefde daer mee de meefiemenfchcn z/wan-

gergaen^ dit is 't, daer de Euangeltfien -van ffreken : Wat zjetghy eenfplinter in

uw 's broeders ooge ? doet eerji de balke weg uituw eigen, Wy hehooren ons met an^

Aer lieden zieken niet "uermetelik te bekommeren j want degebreken, z.eid'^tnt-'

cz, die wy in andere z^ien, indien wy d'te welwillen overwegen, zullen bevinden,

datdiemo7%z.enboeJJemfchuilen. Daerom hebbende Oude zeer wtjjfelikken {als

Vhto) betuigt voor de deuren des Tempels te Delphos, als een Godlikke fpreuke

[efcbreven. Kent u zelven : Ji^aer by verfiaen w'icrd, dat niemandhem -met eigen^

iefde d'een boven den anderen mojte verheffen^ maer iegelik bekoorde te denken

wat, en wie hywas, opdat alzoo de middelmatigheidt mocht plaetze hebben,

want daer isgeengrooter ziekte in den menfche, dan dat hy van 't hondtjen laet-

dimkenheiden eigen-liefdegebeten z-ijnde, andere veracht, enhem alleen voor wijs

houd.

M 2 De
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*I>i Franfze Herculus hier aardigh enperjekt^

Met zijne zoetetongi deliedentotzich trekt.

x^orii.

Wanneer ik liefdeloos fchoon fpreke eens Engels taal.

Wat ben ik anders dan een luydende metaal ^

DE Fra»foifen braveeren dapper op hunnen Ogmion, anders genoemt , den
Fr^»/^» Hercules. Hy was heelgrijs^ g^^gg^^^^ naakt, hebbende, voor

harnas enfchild, aüeen een keuivenhmdom V Infgeflaegen. Voerende in z^ijn rech"
ter-handeen boog, en in zijn linkze een knodtze. Voort fchilderden z.y hem in
X.ulk een voege, daferkeetentjesuytzijnmmdquaemen ; daer mee hy d'om(ian'
ders als an de oorengevangen 'hiel, en tot zich trok . Hier meepoogden x>y de da^fe-
remanhafiighidvan dezen doorluchtigen Held te verbeelden , en aen te imjzen,
Mhy^^nvyandenniet alken door magt enfierkfe, wifi ('overwinnen ; maer

dan
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DE Franfzc HtrcvJesy daar veel van is gezongc>

Met gulden ketenkens aldus aan zijne tonge
Den volk'ren had gehecht ; 't v/clk zo vele is ge

zeid

Dat een fchoontalig man, door zij n welfprekentheid.

De menfchen tot zich trekt, en v ele groot e fcharen

Beftiertjals oftzy aan zijn tonggebonden waren

:

't Is daarom datmen noch wel zegt na d'oude floer,

Hy klaktenmy zofchoon^ hy kreeg my aan hetfnoer

:

'tls daaromdatmen zegt, dat met zijn zoete fnaren

Orpheu^ in *t wildewout de dieren konde paren

:

't Is daerom datmen zegt, dat i^mfhion in 't veld

Heeft !n?^^^5opgebouwt, een flad van groot geweld.

5,Welfprekentheid, verzelt met billigheid en reden,

j,i^ct fterkfte wapen is datyemand mochtefmeden^

5, Het bind de herten t'zaam, en maakt van velen een>

5,Gelijk het lijfbe(laat uit veelderhande leen.

dat hy door x^ijn 'ivel^rekentheid zs kontrekken, datze, hemgehoort hehhende,

met de herten an hem warengekeetent en gebonden. Hier hy 7Vordvcrfiaen dat de

jierkheidt zo vorderltk niet kan zijn als de welf^rekentheidt ; 7i>ant door gewelt

'vanwafenen kan memvel landen en Jleden winnen ^ maer de ivelj^rekentheidt

11 'int de herten , en neeiy.tz. e. als door eenUefiik gewelt^gevangen. Wat kan doch

de wel^rekentheidnicfuitrechten'l Cicero zeidizy heeft Stedengebouwt en Ko-

rnngrtjken beve/iigt-, ook 'veel oorlogen ter neder-geleid: daeris ook niet heerlijker,

dan datmen de ivdfprtkentheidzoo gebruikt , datze altijdt tot des Faderlandts

hefien mogegefchikt vezen ^ enrictjnooderdan datmen diezeh'e misbruike tot

der "vromen onderdrukkinge. Kv.oyxikirwiszeid : Dewelj^rekentheidineenfnood

377enfche isfentjn in^ngulden beker. 'Wy moeten gedenken dat die zelve een zon-

derlingegave Godes isj en datze na zyn regel en opoord moetgencht-en gematigt:

M t Efs
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*De Tonghi het kleine lidti (zoo Bias eens bevejle

Voor den EgiptfchenTrince) ift quaad/te^en ook het befte.

•ï?=^rrr

Prov:i%.

Hetleven en de dood dieliggen onbedwongen
Vrywillig 'm *t geweld en in de macht der Tongen.

D Ez^e EgipHfcbe Koningzondzijnen dienaer- Brutus tot den kloeken Thilo''

'fooph Biasj om van hem te verjiaen vjat doch hef bejie en hetfnootfie in deze

^vereltwas \ Deverflandigemanzeide : Heer Koning^ het ^ de Tons-, en hier

aen zey hy immers de ivaerheid. Wat deApofielJacohm van dit lidtgetuygt,kan^

men overvloediger lezen in zijn
i.

Capit : daer in hy te kennen geeft^ dattergeen

heevlikker dingterTvereldiSi't 'zelve wel gebruikende^ engeen fnoder pefl dan^t

zelve mifbruikende. Erafinus heeft wel geleerdelik daer van gefchreven, en

wijtloopigverhaeh 7vat mijlagen aaermede bedreven 7i/ordeH, Hn^o zeid : De
Tonge



des Menfchelikkenk'vms. 8^.

DE Koning enMonarch der oude Egyptenaren^
Tot Biam Brutum^ zandt, op dat hy zou verklaren

^.
WeJk doch van alle dinghem 't flimfte, en 't befte

docht? (brochr.
Zijne antwoordt was, een Tongh , die hy den Koningh

Dit heeft c^yEfopus ook beveftigt, als de wyze,
DoenzijneMeefterhemde befte, enflimltefpyze

Hietkoopenop de markt, hy bracht hemTongen t'huys.

De Meefter werd vergramt, en zeide : by gants kriiys

!

Ik zenden tweemaal heen, ghy brenght my altijd tongen :

Hoort Meefter (zeydehy) u gramfchap zy bedwongen

:

„ Een goede Tonge is 't beft dat hier ter wereld is^

„ En weder 't flimfte deel een qnade Tong gewis:

• 35DeTongba?*-ttwiftenkrijg,de Tong baart peys en vrede

5

3, De Tong bturcefthet hart, deTong vertrooft'et mede
5

,, De booze Tong verdrukt, de goede komt te baat;

„ De Tong de liefde breekt, de Tongedood den haat >

„ DeTonge die ontfticht,de Tong baart nutte leere

;

3, De Tonge laftert Gcdjdc Tonge looft den Heere

:

5, Dus allmen d'eygenfchap der Tongen wel verzint,

3, Zo is zy 't quaadfte deel, en 't beftedatmen vind.

Tonge, Lingua, heeft z^ijn oorfprongh van likken, ivantmet fluymfirijken likt

x,y, met achterklap^eii en faem-7-o'venhijtz.-y , met liegen trekt z.j tot haer , zy
hind, ende kan nietgebondenivorden , 7.y üphherig^ ^c. Zj isgladalsecnael,

z.y doordringt als eenpijl, zy neemt de '-vrienden 7veg, en 'vermemch'vtddigd

de 'vyanden , x.ymaekt gekijf, zy z,aeyt tweedracht , ?net eenen fuig Jlaet-

z,e 'vele en doodze, zy isfmeekJtk er-Je hedrieglik, 'vecrdig om 'tgoede uit te put-

ten , en 't quade weder in te fchenken. Die zijn tortge bewaert , die hewaert
zij?t ziele : ivant in de macht der tonge m dooden levengelegen Bcrühardus zeidx

De tonge eens achter-klappers is een drie-dobhelde hricie, die met een flcek drie

doorfieekt, dieze z,eydt, dieze hoort, en dien diegefaem rooft word : ofenijnige ton-

ge ! daer 'vanonze'voor-Oudcrswclgizeyd hebben : een achter-klapper heeft de

Duyvelindetonge. de hoorder in de oore, detoefianderin'therte. Maer, o dier-

bare tonge ! zeyd Lzót^irAms : daer niet anders als Godlikke zaken van te %'oor-

fchijn komert) en o hejlige mondt ! uit de welke hemelfche fzamenfprekingen"

vloeyefu
'

'

Zia



8(5 TOONNE E L
Ziet hoe de Thilofooph* zijn eigen tong af~fnydet.

Of dat hy zwijgen leere^en ' t ydelffreken mydei.

Proverh:ll.

Die zijnen mond behoed, en zijne tong bewaart,

Dienif ziele niet met angft nochdroefheid werdtbefwaart.

IN de:(e beejdeni/fh wordt vertoontj3oeSo\o% om ^t.overtollig fprehfn te vermyderti ?jf/»

tong met een mes af-fneedt : en om vati hem d''oor:{ake te verflaen^ fchreef hy-t dat fvvij-

gen noit had gefchaed, maer dat door te veel fpreken veel in ongeluk geraden zy n.

'
t Is u?el7{o, en ^tfpresckjpoord ü by om ookgemeen-^ dat het een goed fpreken moet zijn,

dat een goed fwijgen verbetert. Hoc vele :{fjnder door te veelfpreken om "'t levengekg-

mcn ? watfchehncrijen^ tvat verraderijeny wat achter-k^appingen, watpluimftrijk^rijen

lian de tonge niet al verjteren } Hoe vele heb ik^ge':{ien, :{eid Arabrofius, door te veelfnap^

penin \ondcn vallen^ maer naulijkx een door/wygen. Rcrnardus/preel{t : Wat een tederen

lidt is de tonge j nochtans k^n die \o quatikgetemt iporden. Godt de Heerey :{ey eener onder

den Oudenjheeft de tong ver%.ien met dobbele bolteeri^en, op dat !^ niet te lichtvaerdtg ha^



des CHenfcheiikken levens, S-r

DE wyzcn Solon (om 't veel fpreken te vermyden)
Ging, met een fcberpe vlim, zijn eigen tong affnyden.
Men vraagden liem, waarom ?hy fchrecï, omdat ^ced

quaad

T>e Tonge oit heeftgewracht^ en 7 zwygen nooitgtfchaad.
O jonkheid ! luiftert toe, het dient u zonderlingen

Om leeren uwe Tong, van veel geklaps, bedwingen.
Wel fpreken is een deugd, \vdzwygen ook een konfl:,

Die hier de mate in treft verkrij gt een groote gonft-.

Natuur, zorgvuldigom ons hierin te verfterken,

Heeftonzenmond verzorgt metdobb'le bollewerken,
Op dat de loflctong niet licht uitharden mocht
Meteenig fchand'likwoord, dat boven in de locht

Als eenen vogel ftijgt, en als het is ontvlogen,

Niet licht'lik wederom kan werden in getogen

:

Dat ik oit ftille fweeg, my nimmer heeft berout.

Maar wel dat ik te veel geklapt hebbe en gekout.
De Heidenen die fteeds hier inne vlytig leerden

Harpcrattm als Godt des ftillefwijgens eerden 5

Die met den vinger op den mond hun onderwees.
Inhoudende de ftem het zwijgen elk aan prees.

^ythagorasïm)^ ook, als met een vlimmc oft mefle

Het vele fpreken af, als hy voor d'ecrfte leflê

Dejeugd vijfjaren lang leert fwijgen en verftaan,

't Is noodig dat wy noch by hem ter fcholen gaan.

„Want zedig fwijgen, in de plaats van veel te fpreken,

„ Dat zie ik alle dag ons allen noch ontbreken.

re vakn\ou overtreden^ endatmen moft vele hooreriy maer fPeinig /preien. Vele Ueikn

Jch)nen demond voor een I{atelte hebben^ dat tertrtjl :{yfprel{enj andere niet konnen ge^

hoort ttforden. Wanneer Zeno eenen klapachtigenjongeling al te :(cer hoordeJhaiferj,:(eide

hy -.jorgmanyjongmani uwooren :(:jn muw tcnggcloopen \ gevende daer mede te kenner? ^

dat de jongelingen veel behoorf» te hoeren en vieini^tefpreken ; daerom hebben wy tivce

eoren en een ton?. De veel-fprekentheidt is een teilen vanherjjetoosheidt fprati^eencr^ivant

de holle vaten ijtnken meeft. Wy behoorden om alle van dit gebrekte wach:cn , gedacht it

sijndeJefpreukf des tvij:(en Salomons, ti'anneer hy T^eid-, In 'f veelfpreken :^aide:{onde

vol^ijA. Viehier vannmrder begeert ^ le;{e hetgeleerde bce.\kenïUa(mii dutbyv-ands

l-ongegefchreven heeft.*;.

N r.er-



gg T o o N N E E L
Een kerlik 'voor-heeldvan een Schipper (na mijn oordeel)

^iemet :i^tjnfchadezoekt zijns naaftenmeefiemordeel.

TrovMi»

Die 't koren zoldertheeft zijn vloekers en benyders, .

Maar die het mild verkoopt, heeft veelgebenedijders.

Cicero, inV derde boek, van :{ijn Butgerlik^ ampten , reedeneert :(eer ^loekelik over

de:{e hijioriey wil betfewen dat de eere in alle handelingen behoordt voor de baet te

gaen, want hy \eidtt oftgeviel {om bygelijk^mjje te/preken) dat een oprecht KpopmanM
^roote dierte en hongers-nooty van Alexandnen afgevaren wasfiaer Rn(fdis,»wfff kffenge-

laden^ enhy wel wetende datternoch anderefibepen van Ah^nérien met Ivoren geladen

votgdeny die oo^ naer Rhodis wilden, of die Koopman :(ulx niet behoorde te kennen tege-

•peny dan qfhy^ dit vers^wi/gende, :{ijn koren mach op 't dierjle v erkoopen ? Daer van wil

Antipater datmen behoorde alles te openbaren, en den kpoper tvaerfehoutten. Doch Dio-

genes van Babylonien :{ey^ dat dt verkpopergehouden was êüe degebreken van s^jnwa»
rent



des C^enfcheiikken levens. 85?

DE mag're dieren tijd, fchier tot in 't grafdes doodes.

Verdrukten deGemeente, in 't overoude Rhodes^
Waarom de mare vaft met haren grooten trom

Opwekten 't naafteland, tot hulp en trooft al-om

:

Tot datter eindelikdrie Schepen zwaar geladen.

Metterwequamenaan, om yeder te verzaden,

Maar nauliks raakten zy uit d*ongeftuime zee,

En wierpen 't anker uit in dees verfmagte reê.

Oft d'opper-fticrman roept, zo luide alshy mag brullen,

O Borgers i hier is graan omuw gebrek te vullen,

Maar koopt niet al te dier, oft immers maar ter nood,

Want daarkomt achtermynoch eengcheele vloot

:

Dus houd een leege markt, wilt niet te hoog opfteken,

Want daar is voor de hand meer als u mag ontbreken.

„ Graan-koopers u vry fchaamt, als ghy u niet verkloekt,

j. En met uw fchade aldus 't gemeene befte zoekt,

^,Wanneerghy gierig,om veel winning te verwerven,

„ Uw koren-zolders fluit, en laat' et graan verderven,

„ God geefook wie'cr vaft metkommer en geduld,

5, Als uwen aas -zak maar is tot de keel vervuld:

„ Peynft vryelikkcn dat des Rechters ooren tuiten,

5, Die eensop 't Icft vooru zal *s Hemels fchuren fluiten -,

„ Als ghy dan klaaght en kermt^werd ydel uwe hoop,

„ Wanneer hy zeggen zal : mijn Graanü niet te koop.

reny{-{o veeldewettengebodsn) teverkjaren^maer dat alles :(onderbedroghtmoftcgefch:e'
den.Maer kniv^^ttvfprcek^ daer kjaer tegen^ en hewijft, dat hetgemeene profijt moet
voorst be^ondere gaen.^c. Ghy bchoefdety o Cicero .' « :(oo^eer metde^e vragenniet
bemoeit te hebben^ tpateerlik^ofoneeirltl^gedaenis^ matrmcn ttfeethet nu al veel beter.

Men redeneert nu dus^ het is eerlik,datprofytigh is, en daer meê mach men nu alle dingen
doen. Menjlrcit nu wel uit dat defchepengebleven ^ijn^ en dat hetgoed op 't veld bedor^
ven is, en mc^i bedenkt veel dtii:^endkunftjens, om alles te doenjl'eygeren, Godtgeve ool^

tpiedaerom :{ucht en kermt. Bevervloecl^ngey 3[etdt Salomon, if op die 't koren verbergt^
moer :{egen is op :^ynen hoofde , die > den armen uitdeelt.

N 2 Aan-



po rOO NNEEL
Janmerkt dit 'vonnisdsch, hoe aardig en hoe naakte

EenvandrieBrêedersnaaftdesVadershertgeraakte.

Dentwift die Salomon konfcheident'gecndcr ure,

Slifthy door middel vande levende nature.

.

H Otde Ouikuit de Liefde der kinderen totte Ouderen gefproken hebben een

vonnijfe van de rechte erfgenaem, daer van zal deze heeldenife u eentg be-

^ijsgevtn. Daerwaren driegebroeders, doch tweeuit een ander bedde, dewelke

zeertwifligivarenomdeerfnilfebaersVaderSi vielen daer o-ver den Richter zeer

lafiig, die ten laetfie?i deze vond bedacht, dat hy het doode lichaem des Vaders dee

hangen aen eenboom, en beval hun allen tefchieten, ^viedes Vaders herte'tnaefie

irij} te treffen , diezou defzelven erfgenaem, en befitter dergoederen zijn : de twee

mdjiefchoten, maerdejonghjle befwtjhnde, ztidt : etrz^likaüe mijns Vaders

erf'



IDes Mmfchelikkm tevens. pi

DE Dood nam onverzicns weg eenen ouden Vader,

Die in de Wereld noch drie Zonen liet te gader,

Twee van zijn eerfte Vrouw , maar van een ander

bedt

De derde Zone was : waarom dat altemet

De twift hoe langs hoe meer oprees naar 's Vaders fierven,

Wie van hun drie gebroèrs des Vaders goed zoude erven.

Maar als noch wet, noch loth hun fcheiden mocht als

vriend,

Zo hebben zy hun zaak den rechter aangedient.

De Rechter, om veel eer hun twift-gekijfte Hechten,

Deed 's Vadersdoodelijfaaneenen boom oprechten,

En fpraki het goed zal hem gewerden met der ijl.

Die naaft des Vaders hert kan treffen metden pijl

:

Flux fchooten d'oudflen heen j de jongfle zei,zeer bloode.

Ik flcrf, eer ik zulx doe, veel liever duizend dooden.

Natuur betoonde, door dit mede-lyden, ras

Dat hy den erfgenaam, en ook met eenen was

De gene, die het hert des Vaders naafl doorkliefde.

Niet met een ftalen fchicht, maar met oprechte liefde.

erfnijfe derven^ dan dat ick aen mijnen dooden Vader dez>e daedbegaen zal. De
Rechter werkte uit deze verfcheiden naturen, het verfchïlJer onrechter Liefde,e?i

oordeelde^ dat die des Vaders rechte erfgenamen niet konden ivezen^ die geen liefde

tot hem droegen i maerdat dejonghfie^ als des Vaders rechte erve y niet 'verdient

door 'tfchieten van de boge, waer door de rechte natuurlikke fifle der Vaderlikker

liefde, zou en behoorde alleen erfgenaem te z'ijn. Welke daed des Rechters voor

zeer prrjfzelik ivordegeacht. Ditfch;J7it dat de oude eenigzins uit h:t wijze von-

nijjevan dien kloekfien Koning S.ilomon hebhengetrokken, daer hy vonniftovtr

de twee vrouwen uit de natuwlikke en onnatuurltkke liefde, als tn 't 3. Boek der

Koningen, in 't derde Capttel, te lezen ü.

De



pj TOO NNEEL
T)e Moeder die de Jeughd wilvoor de roe verfchodneny

^iefchent heur aangezicht^ enworgt heur eigen Zonen.

Ecclef: 50.

Dit zynen Zone lieft, hem matig zal kaftyden,

Op dat hy in den dagh der oudheidtmach verblyden.

E
En wifdadige •wierdom zijn overgeven hoosheidt en di&veryevan den Rech'
ters tot hangen ver-ivez^en : z,ijnde by degalg ^ zo hegeerde hy voorde laetfit

reyze zijn moeder noch eens teffreken : wanneer hem nu zulks worde toegelaten,

ijuam zijn moeder tot hemt die hy aen een zyde trock ,al-eens ofi hy haer wat zon-
derImgs hadtejprekeni maer komende an beur aenzicht beefer den neuze df: en,

hem omme-keerende, zey hy tot de toekijkers : ziet! ik heb deze daedtgedaen, om
dat mijn Moeder myin mijnejonkheidt niet heeftgejiraft, maer in aUe dertelheidt

en ongebondenheidt laten heenloopen, tot ik eindl'ikaen deze fmadelikke doodt en

firaff-e



Ties Menfihelikken levens, P3

E Er de mifdader zal door 't nyppend henpe-venfter

Anfchouwen van het licht den laatften ftraal ofglenller,
Hy zijne moeder kuft, en rooft voor 't hoog Gericht,

Met zijne tanden heur den neus van 't aangezicht

;

Omftanders (^zegt hy) hoort, want d'oorzaak van mijn lyden
Mijn eygen Moeder IS, vermidszy metkaftyden
Noytmijnenquaden aard getcmt heeft voor den val?

Zy altijd naar mijn dood (tot yders fpiegel zal}

Dit teecken voeren, op dat andere Ouders leeren

Hun kind'ren op te voên in alle tucht des Heeren.

5, De Moeder die heur kind niet in de jonkheid temt
„Van een recht moeders hert ist*eenemaal vervremt^

3, Die *t kind geeft loflen toom in alle zijn welluften,

5, Sal met der tijd allenx een monfter-dier toe- ruften :

„De ftramen in den naers van een quaad kind gewis
^ „Het recht merk-teecken van een goede Moeder is,

„ Die hcuren zoon bemind : op dat na al heur flaven

, , Zy niet een galgen-aas gevoed heeft voor de raven.

flrajfegekomen ben : daerom x.uldy^ o moeder ! geen moeder, maer eer een wreede

tyger , voor den naekomelïngen dit teyken dragen , o^ datze , hier door gewaer^

fchowwt zwijnde, mogen leeren hare kinderen in alk deugden eerhaerheid op fe 'voe-

den. Dit ü een zeerfoeerlikke lejfe -voor de Onde-refhOp datze met alle middelen der

kinderen welvaert bevorderen, en met vermaningen en firaffingen acnhouden:

"ivant dejeugd is het wasgelijk, daer men lichtelik in drukt ivatmenivil : booze

reden bederven goede zeden , en die met den Godloozen ommegaet wordt bedor-

ven : by den kreupelen leertmen hinken. De cjuade Vaders (zeydt Plutarchus) zijn

den kinderen cjuade raeds-lieden en voor-gangers tot boosheit, maer de vrome Ou-

deren zijn hare kinderen als eenjpiegelom in alle deugden na te volgen.Men moet,

zeidt Salomon, zo men zjjn kinders liefheeft, de roede nietf^aren. Wie zijne roede

Jpaert, die haet zijn zoon. Juchtight uwen zoon terwijldaer hope voer handen

is. De roede enjhajf'egeven wijsheid, daey-erh-tegen een kinddat zijn eygen wille

is overgegeven,fchent zijn moeder.

Tetr.



P4 rOONNEEL
Ter-juijlen Uerckspapt, aldaar hy isgelegeny

Figuurlik hem vertoontzijn twee verfthetden wegen.

Matth : 7.

De weg na d*eeuw'gc dood is ruim, is wijd, en breed,

Maar enge en fmal is * t pat dat tot den leven leet.

Hier.zit de zoetejongeling Hercules enjlaept, terwijlzijn teedere ziel, m te-

nen droomvan twee (doch zeer ongelijke) Jongvrouv^en wordt bejlormt.

De eeneg 'heeten Welluft, was opgetoyt, en hadde alles wat de wereltgeven kan :

fchoonheti vriendlikhe;d, en aüeTevalligkeden : Zy zetde, o Jongman ! hj mj is

te vinden alles wat uw hert mach begeercn : weelde en weüufl is voor u open , ziet

wijn vadekens zijn wet rooskens bepoit, en daer is niet ofuw herteken zal daer

mvermaek hebben. Omhdfimy daerom, enverlaet de andere Jongvrouw, dk

met haerg&veinfi enftadiggeUet h zoekt totfwaerhoofdigbeidt te bewegen, volgt



des Menjchelikken levens,
<^f

TErwij 1 tyilcides lagh met Lethes zachte ftroomen
Befprenget van den flaap, *s doods zuftcr zagh hy ko-

men
Twee fchoone Nympheriy oft Goddinnen met geneught,
d*Een was Welluftigheidt^ en d'anderwas de "Deughd,

De Weüuft quam zeer zoet, gelijck de mörge, blozen,
De wegh daar zy op liep befchildert was met roozen.
En d*ingangh was heel breed : maarweer in 't tegendeel
Was d'uitgang nauwe en fcherp, voldroefheidal geheel.

De Deugdy de witte Deugde doordoornen, en door ftruikeu

Wees ecnen engen padt, fchier nauliksom gebririkcn
j

Maar hoemen dieper zagh, hoe blydér hy met luft

In *t einde mede-bracht eenaanjename ruft.

Dus ftondt, van deze twee,hem 't aldernutft te kiezen

:

5, Die *t eene winnen wil, het ander zal verliezen.

my,engy zult tot degelukzaligheid ingaen. Ondertujfchenfp-ak d'ander Jong-
vrouw, ^e^wfc»Deugd : O lieve Jongeling ! indienghy verfiondwat tot uwen

hefien dient, ghy zoud u door deze aenlokkende en hedrieglikke Juffer niet laten

héwegen : 't Iswelwaer dat zyvoor de oogenuaües lieflik vertoont , maer ziet,

hoe in 't eindevan deze weg niet en zijn dan doornen,flruiken, vier, rook en damp:

Daer^en-tegen alift dat u mijnen weg hart dunkt, zoo zalze u nochtans leiden tot

alle heerlikheid, vreugde en rufi, alz,oo datghy daer dom-, als een overwinner , de

Kroone der eerefult dragen, z^onder welkegeen onrechtegelukzaligheid te viftden

iS' Hiermee wilden de Oude tekennengeven, dat de Jongelingen, die als of den

dry-fwronk haresflibberigen levensflonden, lichtlikken door de gladde en dertele

wereld verleidwaren ; maer dat de Ouderen als de rechte 7vjjsheidt haerder kin"

derengehouden waren, die zelve voor des wereldts bedrieglikheidt te waerfchoit-

Wffj, en haer totter Godzaligheiden deughde te vermanen.

Een



^^ TO o NNEEL
Een aigemeeneleer van*t nieuweboter-vau

"Dat zijnen reuk behoudna 't eerfie zapoft nat.

Proverh: 11,

De Icere die het Kind is in deJeugd gegeven
Gemeenelik het zal behouden al zijn leven.

DE verflandtge mannen hebben altijdt den ntenfcben, door taflelïkke redenen

tot de de:igd willen leiden, en over z,iflx z.eidenz,y : dat een nieuwe aerdeii

pot lange ruiken zal naer 't gene eerftmaels daer in gedaen is; en dit bedieden z,y

fot de op-^oedinge der kinderen, dat dii". zelve ook langen tijd z:,ullen behouden

wat z,y in haerjonkheid hebben gewent en aengenomen, Hoe weinig word daer

(Godt betert) opgepaji: debeefijenst hoe onnozel, hebbenzorge over harejongen,

ntaer de menfcheü dikwils in 't tegendeelfchuldig, vermidtsder Ouderen Zjorge

njsetd^sroverftrekh maerhtm die in alle derteUaidm ongebondenheidheen loo-

ptff.



des Menjchelikkm levens. 97

HEtis noch hedenfdaaghs een algemeene fprcuke,

„ 't Vat houd na 't eerftc fap doch altijdt zijne reuke.

Dit heeft Lycurgus eer natuurlik op het blootft

Met eenen ranken Wind, en Huis-hondt uitgcboot/l--

De wind-hond bry en pap hadde altijd in de koken,

Den Huis-hond op de jacht 't gevangen wilt geroken.

Dees bracht hy beide op 't lefte in 't openbaar ten toon :

Elk koos van uonden aan het geen hy was gewoon.

De Wind-hond koos den bry, en d'ander koos het wilt-braat.

En eten t'zamen op, eer een van beiden ftil ftaat.

„O Ouders ! leert hier uit, eerghy u doet te kort,

„ \ Kind aart naar 't geen men hem van jonks heeft ingeftort*

,5Dus houdet van der jeughd i|^ eenen goeden regel,

„ En drukthem in 'tgemoed de deughd als eenen zegel,

„ Want 's kinds herte is als wafch, waar in gedweeg en mild

„ De meefter prent en drukt de letter die hy wild.

pn. Het fnoetvroeg krommen dat eengoede haek zalwe^^^en, z,eid het fireek-

woort, zomoetmen zich ook van derjeu^ op totter deugt gewennen, op dat

alzo uitgevoert -word, ivaer toe de menfchen gefcbapen ztjn. Dat is om Godt

en zijnen naeflen liefte hebhen» De opvoedingen behooren zeer zorghvuldig te

gefchieden, "want zo een rijk man naerjligts om een goedt Paerd, Hond, Pa"
pegaey, é^c. met zorge en vUt op te brengen, zal hy dan niet meer bekommert we-
zen zijn kinderen in Godzaltgheidt op te voeden i De daedtvan Lycurgi honden

ü zeer leerlik, enah Diogcnes zagh dat een zekeren Pedagoog een dertelenjon-

fm hadyjloeg hy den meefter met zijnenftok-, en zeide : waerom onderwijlghy uw
inderen alzo ? gevende den meefter meerfchulds als den kinderen. Om gewin te

doen, ackers te bouwen, om aües zui ver enpuntig te houden, en andere verv^eende

dertelheytjej tegebruiken^ daer is alle onze zorge en vlijtgelegen, mdcr op der kin-

deren zeden en onderwijjinge^ en om onze eigen gebreken te beteren , daer wordt:

niet opgelet. Diogenes, dehondachtigegenaemtywaseensbyeen, die zijn huif

ieelzuyver hadopgefchickt, tegaji : moer de IVaertwaf een vuilen ongemaniert

menfche, en naer dat hy omgefien had, waer hy zijn^ogb werpen zou, vond het

over alfchoon, dies hy 'f wierp op des Waerds lijf, zeggende : dat hy nergens vuiler

plaett kon vinden, beftrajfende alzo de dertelheid der huizen, en donmanierlik-'

•heidt der menfchen. Salomon zeid:Geliikmen eenjong kindgewent, zoo laethy

daer ffiet afals hy oud word.
O i Ghv.
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Ghy ziet *tgebreideltRos hier met een Vrouw beladen^

'\Die elk verwondert heeftmetmannelikkedaden»

Judith, 15;

Bethulia^ door Godts en Judiths tegenweyr.
Nam Holofernes 't hooft, en floeghet gantfche Hcyr.

DEr Vrotnvm dafferheidten mafineïikke kloekheidf, heeft deze Koninglikke
Hf^inneSemirsuniszoolevendigh 'vertoont, dat zydaer in welboven aen

machgejtelt, en tot triumph met een Lauwerhoed bekroond worden. Wj willen
nu niet van de oorzaken, maer van hare daden alleen fireeken. Zy üginveeft een
Vrouwe, meteenrazernije, omteregeeren, bevangen. Want als zy met loosbeidt

van harmmm Ninus (gel^k eenigefihrijven) hadverkregen datzy alleen vijf

dagen
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Slethoe eeh manlik hert fehuilt ondervrouwe kleed'renj
Ziet hoe Semiramü (lelt 't heyr in zijn geled'ren,

En hoe kloekmoedig zy grijpt> op het oorlogs-paard.

Met d'eene hand den toom, met d*anderhand het fwaard,

Hoe d'afkomft van heur bloed, en Koninglikken adel

Zy nietop 't bedde toont, maar op den gouden zadel,

En rijft noch's morgens vroeg, voor 't blinken van de zon.

Als eenen blixem op na 't pratte Babiion 5

Zy ftrijd, zy overwind, zy (laat den vyandt'onder.

En met veel wapen-roofs keert weer als eenen donder.

Zie hoe zy heurparruik diep in de palmen bergt,

Hy ligt alvoor'ern€êr,die heurten (Irijde tergt.

iagendm Sfepterdes Rijks voeren mocht, heeft zy den Lakeien geboden haren

Tftan't^'mum te dooden. Als z,y nu door zoodanigen middel tot het Rijk 'wasge-

komen, veinfdezy daernatewez.eneenz.one Nini, en dewijlzy vreefde dat een

Vrouw niet zoudegehoorzaemt worden, trok zy manlikke kleederen aen , met een
hoedop ^t hoofd, enalszy daernawederomzagh datmen,doorhaetennijd, haer

Fortuin afgunftighwas, heeft zy den Heeren vertoondwie zywas ; dus wierd
haer dedaed tot eer en veryvondering af-genomen, heeft alzoo het Rijk 42 . Jaren
geregeert, na dat zy <^y£thio^ien metgewelf ingenomen, den Indianen krijgh aen-

gedaen, velevolkerengedwongenhad. Zy heeft de Stadt Babyion gebouwt, en

met een mure omtrokken. Is poch ten laetjlenvm haren SonsKino, diezy tot or,^

iehoorlikke liefdeverzocht,gedood.

O- 5- Tom}-
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Tomyrus CyxMTAjlaaty enwerft^geheelverwoedt.

Tot wraakevan er Zoon,zi^'n doode kof in 't bloedt.

De goddeloofe Menfch leeftaltijdt 'm befwaren,

Oock en weet deTyran 't getal niet van zijn jaren.

H Oehchtharadder Vortuineom rolt, en'tonderfie boven keert, daervan

3. kan dezegefchiede^npwvolkomen^enoeg doen. Wanneer Cyrus, Kon'mg

m Pcrfien, vele Landen en Rjjcken hadingenomen, over ztjne vyanden door z,ijn

grooteervarentheidt heerfchte, enveeljlagen triumphelik uitgevoert, ten leften

Aïien en Orienten onder zijn heerfchavpijegebracht had, is metgantfiber macht

op de Schyt^v\ gevaüe7i, die doenmaels vaneen Koninginne wierden geregeert

:

-wanneer nu Cyrus zijn leger hadgejlagen, zond de Koninginne Tomyris haren

fi>ne Sargapifem, met esn derde deeldes legers, naer Cyruni toe, en ah zy hy Cyri

legerquamen, vonden zy 't zelve vluchtende i'erlate?h maer door liftigheidwaren

m

daer
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'tT X 7" -As Cyro niet genoeg dat zijne kroon bcpccrelt (reld,

VV* W^s met den halven kreitsvan d*onbedwingb'rewe-
Hy moft in Schyten noch den kloeken wapen-held
Tomyris jiefften Zoon begraven in het veld.

De Moeder is bedroeft , heur oogen tranen leken,
Zy trekt het harnafch aanom heurs zoons dood te w reken.

O Cj re wreed tyran .' ziet wie ghy hebt getergt

!

fSeght zy} ik zal u biën het voorhooft in't gebergt,

Daar ghy het doritig zandt met mijnen bloede drenkten

;

Zy trekt hem in't gemoedt, en flaat hem in der engten.

Met al zijn Oorloogs-hcyr, in 't krieken van den dag.

Dat niet een overblijft die 't na vertellen mach.

De ftnjd is nauw' ge-eind, oft zy gaat heur verkloeken.

En ojider zo veel doon den dooden Cyrum zoeken,

Zoo lange zy hem vind > en laet van ftonden aan

Zijn bleek befturven hooft van zijn koudlichaam (laan

:

Het Konincks-hooft zy neemt met eenen grammen moede.
En worpct in een vat, dat vol is van den bloede

Van zijn verflagen volk -, ligt (zegt zy} daar in 't nat

Du bloed-tyran! die noit waartvan den bloede zat.

;a Aldus wie bloedt vergiet ('t is zo van Godt befloten}

„ Diens bloed werd uitgeftortjen wederom vergoten.

iaer ingelaten vele wynen envoor-raed : -warneer nu defoldatm wet Jen drank

bez-ig waren weinig op den vjand de, kende^ hiep Cyrus ht4n over'uallen ejt dood

fejlagen. Tomyrus hier over niet weiniggefioort^ doch met een manlikke dapper

-

eydtgewapent wezende^vlucht z,y. en lokt Cyrum, dat hy in de engte der hergen

hoer ver-volgt^ alwatr zy hare hinderlagen over a^geleidt had : doen bood zy V

hooft, en bez,etten hem zoodanig dat zy Cyrum met twee hondtrt duiz,ent Per-

{èn verjhegy alz^o datter niet een over bleef. Nacr dat zy onder de dooden den Ko-
ningCyrum vond^ liet zy hem 't hooft afhouwen, wierp het zelve in een bekken

ofemmer vol hloedts, zeggende : öCyre ! ghy die altijdnaer menfchen bletdge--

haekt en gedorfi hebt^ zuip nu datghy zat en verzadigt zijt : En diisliet deze be-

roemde Monarch, daer voor het alles beefde^ zijn leven. iVy mogen met den treur-

dichter Stn ca.welzeggen.

Die 's morgens blonk in macht en eer.

Leid 's avondts doot verdagen neer.



102 TO O N NEE L
Ziet hoe \5X)^\%maats enmakkers met malkand'ren,

'Door Cyrces toover-dranky inwildgUkrt verand'reny

iTetrii»

De Hond, isweer gekeert tot zijn uitfpouwzel ras,

DeZeugeweer in 't llijk als zy gewaflchen was.

D'EVo^ten hebben verfierty dat wanneerVly^Ccs'W.is verpken doorjlorm, eitx.ijrtgetel'

len door ienlteflikien%.*ng der Syrtmn verlokt xijnde, en uit de tooverjcbe beker van

Cixce: gedronken hebbende, uijn verandert in Honden. Verekens, Paerden. Kicl^vorffihen,

Olyphanten. Oefters^^c. MaerVlyffes haren x.ang en dranck^Jkennende, Jleptevjn toren tntt

liiafchy en liet hetn aen den mtfi van xijnfchip binden, ook^door Mercuriusjf^ w-terjchou-vt lüe-

Xfndt, die hem het kruidt Moly gaf^ om voor de tooyerje onbefchadigt te wex.en. Hier mede ver-

fiondèn xydctt de menfch lichtlijk^door Circe, dat'is, door de verleidende vjerelt kon werden be-

drogen. x.oodatde msnfchenin rechte heeften, dat is, inbee(ielt\^x.edenen leven veranderden.

Maer'dat tymn't kruid Moly, dat is. met 'vjijshtidtenvgorjichtigheidt gew.tfentwex.ende,

dtnetoover-dranken kantten tegen/iaën, Vtelgelssrden hebben asrdige vindingen o ver dex,efa-
bel
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Slet hoe ülyffts volk (in eenen ftorm verlleken,

Aan *t land Cyrceum vaftj door Cyrces looze treken
En boozentoover-drank verliefen'slijfsgedaant,

Die Mcnfchen wai-en eerft zijn Bceftcn eermen't waanr,
Aanfchouwer, zoo u dunkt dat ghy wel mocht ontbeeren
Dees zeldzaam fabclj die (zoo 't fchijnt) u niet kankeren,

Hoorthoe de Wijsheid zelfs zo aardig hier op gloofl-j

Als in denkercker zy Bo'éthium vcrtroofl: :

Zijn menfcheid (zeghtzy) is verdweenen en verflonden.

Die onderworpen is het juk der fnoode zonden -,

Die zich in\ quaat verkeert, ' t zy d'eene ofd'ander uur,

Tcrftond daar door verlieft zijn Menfch'likke natuur

:

Wie door besieerhkheid pleegt onrechtvaardig grapen,
Is eenen WoTfdie zich geneeret op de Schapen

:

Die twift en tweedracht maakt, die is alreé geftrafc,

Eneenen Hond gelijk, dieyeder tegen blaft:

Die vrolik is wanneer hy iemand iets ontlorden,

Te recht met eenen Vifch mag vergeleken worden : (Ychreeu,

Die toornigh briefcht en grimt, ja maekt een groot ge-

Te recht inwendigdraagt het herte van een Leeuw

:

Die ftadigh is bezorgtmet vele onnutte vreezen,

Magh voor een bloode Hinde oft Hertgehouden wezen :

Dietraageis, luyenbotjinwezeneninfchijn,

Dat moet in zijne huyt wel eenen Ezel zijn

:

Die wifpelturighis, met veeleonilade grillen,

Zal van de vogelen zo vele niet verfchillen

:

Die in onreinigheid en vuiligheidt op wafl:,

Is aan den fnooden luft der vuiler zeugen vaft

:

5,En aldus werd de menfch (ick Item het met veclc ouden)
„Een beeft, ai heeft hyfchoon zijnlijfsgeftal behouden.

helgehadtf engeijidt, d/it\j\y^Qsmcicbt had/Je die "Jüeder iet meufchsftte ma':efj, de Oefter

X.tide een Vijfcherg; weeft te hebben, de Mol een Landman, de Slanke een Doüior^'^ic. Én dat

fiiemctndt vjeertnenp:h wildt wet,e7i, vemüdts de grootefwctrigbiden die de msvfchen oridef-

ivorpen ivctreK

,

^;. Men m.icb deijs Circe ie recht bj de dronkenjchap vergelijken, vjatni.y de

menfchen in allerleybeejten verandert , ivamieermin haren drank^te vele wttight, Ulvflès iC«»

ejj^Jit zjhenïet ontgaeu htbbs»^ ttn vJ»re h^ bent van dex.e dran'i^l'a l or}\h»iid<'n-
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^edaadFenchpis is emleerachtigh voorbeeld,

Want met heur kuyfcheidzf d'onkuijcheid heeft veroordeelt.

Ecckf:i6*

Een deugdzaam fijne Vrouw, die eerbaar is en kuifch,

1$ 't befte goedt des Mans, en 't gierzel van heur huis.

HJerJït Penelope, het rechte heeldder kmshetdtm eerhaerheidt : die ntetgroo'

tewijsheidt engefiadigheidt^haer eeii' onbevlekt heeft bewaert : want als

Ulyfles twintigjartn lang had hier en daergefwerft, wierdzy dikwils tot oneer"

haerheidaengelokt, moer hewaerde altijdhacr eer ongefchent : enalz,ohaer noch^

tans lijlige lagen wierdengeleidt i dat z,y vreefde vanhaereerfchip-brekingete

moeten lijden-, heeft z>j hun opgehouden ter tijdt haer webbe geweefi was , 'van 't

welke z.y voorfchtelikken des nachts ontweefde^ 'tgene z,y des daeghs geweefi

had: tot ondertnljchm UlyiTes ii;edirom din dorpel z,ijns bnis betredende, z,jjn

eer-*
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KOmt by Tenelopeui 6 Vroukens / hier ter fcliolen j

Die, t'wijl Uilfes vaft gaat twintighjaren dolen,
(Thien jarenom de blom van Menelaï hof,

Waarom 't fchoon Troijen werd vernielt tot gruis, en flof

:

Eneven zo veel tijdts, door d'ongeftuime baren,

Waarmet hy llofFe geeft Homeri zoete fnarenj
Heurzuiverhcidt behoud • hoe lange hy vertoeft ,

Zo blijft zy hem getrouw, hoe hert zy wert beproeft.

Van zo veel welpen, en ontftekene benyders,

Van heurfneeuwitte vleefch :'t zijn al vergeeffche ftryders

Hoe zy gepynigt werd : IJlyJJes is langh wegh,
Miflchien door HeÜors fwaardt gevallen 'm 't belegh,

Oft op zij n wederkomd (dit hebdy licht te giffen^

Verfopenm de Zee, gegeten van de vifTchen.

Maar als zy nu op 't leftzal laten in den ftrijd

Het heiligft dat zy heeft j Ulyfli toegewijd,

Zy hun uitfteltzo lang, tot dat zy 't fijne webben,

't Welk zy begonnen heeft, zal afgeweven hebben.

Hier meed* zij n zy gepaait, dus wat zy in den dag
Weeft, dat ontweeft zy 's nachtsals 't niemandvanW zag.

O Pollen ! zydy blind, ghy meint den brand te bluflchen,

Ziet wat zy s nachts ontvlecht i zolang tot ondertulTchen

C//y/7e/ weer betreedt den dorpel van zijn huis.

En met zijn komft verlicht z-ijns vrouwen laftig kruis.

. De minnaars druipen weg> zy zien haaft wat daar t'huis leid

:

„ Dies komt de kroon heur toe van d'onverwonnen kuifcheid.

eerbarevrouwe in onhefmette liefde omhelfde. Hierdoor worden alle dettgtzame

vrouwen geïeert, dattergeen heerlikker noch treftikker zaek is, ds de eertaerheid

en kuifcheid. Simonides ^ijfi een Vrouw dte het B^kengelijk ts, kuifch, zumg^
neerftlg, niet loopfp ntflerforgvuldehk haer kmdereh ofvoedende. '/ ïs ook geen

kleiner z>aek, een eerlik weTgewapenr^emoedt te heftnjden, dan een vaflefladte
bev£chten. Dat'-''m zeiden d Ouden, Jatdefiadp Troyenin thien jaren wasge-
wonnen en ingenomen-, moer dat de kuifche Vandope in twintighjaren niet kon
Pot oneer overvjonnen worden. Onder alle Chrifleltkkegevechten \zeidt Augu-
ftinus) ü de hardjic veld üagh de knifcheidt , wan t daer ü eengedurigeJlrijd , en

een overwinninge die Keimngebeurt.
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*t OprechteVrkndCch^ps Beeld drukt hierjtjn eigen fch appeu

Op 't alderk'venjl uity o volgttfijn voet-Jlafpen I

Trov : 1 7.

"Een trouwe en oprecht vriend heeft lieftot allen tyden,

Bn als een Broeder is al tijdt bereidt tot lyden.

TE Romen "was een Jonnlinks-heeldof-gerecht > daer hy de verfiandige Hèi^

denen uitdrukken wilden het beeldt der oprechter 'vriendfcbap : -want men

hadomzijnjeughdig hoofdgefchreven Hiems, iEftas, dat ü. Winter, Zomer

:

Op zijn herte wasgepit Procul, prope, dat is. Verre enNa-by : Op denzoom

.z,ijns kleedsfiondMors, Vita, dat is.Dood en Leven. Hier mede'verfiondenzy

dat de Vriendfcbap mof altijdevengroen enjeugdig zijn, dz,o dat diezelvenocfi

JoordenZomer, noch door den Wmter, moe/l vergaen, dat is, datmen die in

Voorfpoed m^t moefi vrachteih noohm Tegenfpoed vergeten. De Vriendfcbap

moefi
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E En Statua tot Room was waardig aan te merken,
\ Oprechte Vriendfchaps ^f'^/^,weldadig in zijn werken^

Was eenejongcling, met een blyde aangezicht^

Wijl ware vriendfchap nooit, door ouderdom, befwicht

:

Sijn kleed was vrolik groen i de Vriendfchap is fteeds jeugdige

En elk een aangenaam : in zijn zoet voorhooft vreiighdigh

De grijze ffmter-tijdt-jtn ^ö;;?£rwas geprent >

Wijl vriendfchap in onfpoedj envoorfpoed blijft ontrent

:

Op zij nesherten kolk gedrukt ftond bycn verre ^

Wijl Vriendfchap ^'^nY en by fchijnt als een morgen- fterre

:

In zijnder kleed'ren boord ikond dood tn leven beid'j

Wijl 't leven noch de dood geen ware Vriendfchap fcheid.

Tnoeft ook of
recht zijn, datmen die "van Na-by 'voor de oogen niet tnoeji 'vertóontfi

Tneteenfchoonbeveinfl gelaet, maer datmen die zelve 't'an Verre, dat is achter

derugge ook moefie bewijzen , ivant het is riet genoeg datmen voor de oogen

fchoon is, maer van verre moeflmen niet anders jvezen. Hcrodotus zeidt, daer

is geen koftelikker ding als de vriendfchap eenes oprechten vriendts. Grego-

r'msfpreekt, dit is de Wet der warer vriendfchap, dat diegene die in voorfif>oedt4ief

heeft, ookintegenfj>oedhehoortUefte hebben , zoowelvan verre als naebj, zoo

wel in leven als in dood. Om de vrienden te beproeven, zeidt Erafmus, moetmen

doen als mette vatenj daer men eerfl water, daer na wijn in doet. Hebt onder vele

€engoede, Alcebiadcs, om te proeven wie zijn bejle vrienden waren, liet een mans

beeld in een donkerachtige kelder brengen.en zcide dat die zelve man vanhemge-^
dood.et was, en badt een teder datze hem doch met raedt en daedt wilden byjiaen,

op dat deze doodfach mocljt verborgen blijven. V/at doenze ? z,y weygeren aUe

part ofdeel daer aen te hebben uitgatomen, CalJias, die zeide hy wilde hem helpen

enhyfiaen in alles wat het was. En hier uit heeft hy CalliaSy voor zijmn bepen

vriendgeoordeeld. Daerom zeidtnen

:

Vriend in dernood,

-

Vriend in der dood,
Vriend achter ruggej

Dat is een vafte brugge.

P ^ H«?
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Hoe tweegemakkerszijnmalkandren trouwgebleven^
En hebbm in * s doods-noodt d'een d'ander niet begeven.

Waar zachmen grooter liefd' (hoe vurigh zy oic brandei)

Dan daarmen ftelde *t lijfvoor zijnen vriend te pande ?

DAmon 7vas van den TyranT>\Qm(\\xs in eenjierke Kerker •, omgehangen te

7Vorden,gejloteni voor welken Pythias borge bleef, dat hy oftdertujjchen naer

hujs zou reizonen z,yn zaken hefchikken, om ter beflemder ttjdt weder te keeren,

nnderzins zou de borg voor defchult moeten betalen. Hierop bleefPyxhiSisinde

hoeyen^ en 'tfcheelde niet zeer, ofdefiraffe zou aen hem werden volbracht. Onder-

tuffchen komt D^imon de doodfehultte betalen. Dionifius hierover, meerver'

Ti^ondert als verfcbrikt zijnde, beroerde, dezegetrouwi^heid zoodanig het herte

van den Tyran, dat hy hem niet alleen V kvenjckenhej moer begeerde ook als een

derde
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IN eenendiepen put lagh T)amon vaftgebondeib
Zijn borgh bleefP>'//?/^,hy werd na huis gezonden/

Mids dat hy kecren zoude, en uit de vangenis
Des kerkers (ijncn vriend verloiïèn voor gewis

:

De weder-komft vertrok, de tijdt was heel verftreken,

^iaar Tytbias (eilaas
!
) bleefin de vreeze fleken

:

Zijn vonnis wns gemaakt, hy wcrdt geleidt ter dood.
Maar Z^tWiöwtV ijlen komt, en ziethem in den nood.

Heer Koningh (zeiden hy) taft my aan zonder zorge,
Ikfchuldenaarontflaahem van fijn trouwe borgeJ

lek ben de rechte man, ick heb de dood verfchult,

Dies mijnen vrund ontflaat, en *t recht in my vervult.

De Koninghal verbaaft bezagh dees lieve vrinden,

Die trouw tot in der doot malkanderen beminden,
Dies hy verwondert was, en in zich zelven loegh.

En om fo trouwen daad hun beide-gaar on tfloegh.

„Dus eene trouwe vriend is beter als veel broedren,

5, En koftclikker fchat dan al des werelds goedren.

derdegez>eüey m hun heidervriendtfchaf tewezen. Zo edelis de kracht des deugts^
dat z,j hy den ondetigenden z,ch-e eerwaerd'igh is . Hier machmen x.ich hillik o'ver

dez^e vrienden t'erv 'onderen, maer hoe weinigh worden die dochgevonden \ Hie-
Tonlmus verhaelt^datterhy de-Hijhrien der Heidenen maer acht faer oprechte

vrienden te vinden zijn. Tarc[umms zeide, dathy hallinghwezende, eerfiver-

fiondV 'at oprechte vrienden waeren , ais hygeen vergeldnige mette werken konde
hewijzen. Herodotus z.ei:It : het koflelihfte van alle rijkdommen is, een vriendt
die tegelijkverfiandigen g'etgunfligis. Men plach eertijdsy zetdt Lucianus, de
rijkdom na de vritnckn tejchattm. Zoo datmenjprakjiever Geldeloos dan Vrien-

deloos. Maer nu is 't htelvti keert , en men mach datfpreek-woordt welom kee^
ren^ en zeggen : Liever Vrienddoos dan Gtldeloosy want

Hier voortijds was de Liefd'en Vriendfchap grcot geacht,
Maur loopt nu als bcrcyt^en flechts naar winde tracht.

Empe-
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Empedocles hewijflhier met een kluchtefijn

"Dat da^r het Vyerfihaarpaft, de Rechters Ezels zijn.

Jerem:ii.

Om dat JofiieZoon 't gerecht niet wil handhaven,

Als eenen Ezel hy op 't veld zal zij n begraven.

EMpedocles bad aengenomeity als 'voorjpraek, 't recht eens hefchuUïghdente

verdedighen : by den Rechters komende &niz.ijn zake te bepleiten, 'uond die

(laven : hitr o^'cr bedacht hy kluchtig eenfabeltjen, dat een man had geljuurt een

Ez^el daer de eigenaer nejfensgmg, om tergezetter^laetze den Ezelweder tot hem

te nemen. Onder wegen was haer de middagh-zon zo verdrietigh, dat zy twiftig

ovierdenwieindc koele fihadiiwe -jan den Ezel zottrufien, de reipgemanze:,

ter wijlen hy den Ezelgehmrt had, zooquamhemookdefchadinve, daer-en-te-

gen beweerde dander, dat hem den Ezel behoordl, over zidx de hmmer mede, aU

%o dat beide deze om eens Ezelsfchaduwetwijfeden : hier mee brak hyzjjn reden
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EMpedocks voor 't recht oft vierfchaar onfertfaaght

Als taalman quam, voor een die hert was aangeklaagt:
Daarkomende vondhy de Rechters t'famenflapen.

Dies fprak hy kluchtigh om hun hftig te betrapen

:

Een Reyziger, als hyom rcyzen was bedocht

,

Huurde eencn Ezel, die hem fpoedigh dragen mocht; t

Maar onderwegen hy aam-achtigh en fchier flaauwe,
Koos voor des middags brand des Ezels koele fchaauwe

:

En d*eygenaar desmuy Is, die van der zonnen vlam
Schier fmolt, die feyde dat 's beeft lommer hem toe quam

;

Doch d'ander wilden hem daarmede niet geryven ;

Dus om eens Ezels fchaau'men twe fach heftig kyven,&:c.
Hier mede Emfedocksz^ctgohhj was^ermoord.
De Rechter hoorde toe, en fprak vertelt ons voort.

Doen loegh de Philofophc, en voegde noch by dezen,
Recht eenen Ezel ghyjnooght vergeleken wefen.

Want in een Ezels fchaauw fchept ghy veel meervermaak
Alsghy deeddoen ghy fliept in des mifdaders zaak.

O dat was recht gezeydt \ zy mogent noch wel hooren

:

Vry Mufa : waarhy zit daar vathem by zijn ooren.

fif : De Rechters y hier na iMifierende, zeiden, hoe is ^t doch voort hier mee toe-ge ^

faen ? DoenJprakEmpedodts,ghj, o Rechters ! mocht wel by Ezels vergek-

enwez^en^ diemeerbehagenfcheptindez.es Ezelsfchadwwe, dan in dezes mis-

dadigen rechti en heeft alzoo deze fakende Rechters befchaemt gemaekt. Men
leefivan Pliilippus van Macedonien, dat, terwijlhyflaperig zatm den raed^ een

fenttatU worde uitgefpr-oken over eenen Macheta, die niet al te recht was. Mache-
ta, ontflelt zijnde^ zeide^ ik appellere hierover : de Koningh verwondert, alsgeen

hooger appèl kennende,Jprak^ tot wien wiltghy appelleren ? tot u Heer Konmo-h,

zefdehy, zo'tuE. beliefde denJlaep wat ter zijden te /lellen, ennamveropmijn

zaek te letten. De Koning hervat die zelve, bevint dat hem ongelijk gedaen «•,

hy weder-riep^tgeoordeelde niet , maer betaelt de zelve 'tgeldt daer Machetas^V;

'verwezenwas, en deze daedt worde 'Voürg)-oote eer eit wijsheidt gehouden. De
Rechters behoorden opmerkende te wezen , Jeid Ariftoteles, en met ziele en reden

* Mes te ovenvegen. Vervloekt is hy, zeidS^omon, die degodloozerechtvaerdigtj

en verdoemt de Rechtvaerdige, zy zjn beideby Gode eengrouwel.

Q Archil-
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Archilla/&^<f//^ uit liefde^ en Broederlikker zorgen^

Goedhertigh zijnen Vriendgehol{en in V 'verborgen.

Mattb:<S,

Werpt met u rechterhand de gaven in Gods koffer.

Dat zelfs de flinkker niets weet van uw heilig offer.

WAnneer de rechte armen in haer ziele zuchten ^ en haer eerlikke armoede
noch zoeken te verbergen, door 't deruen vanbare zoberenootdruft : dan

7S V tijdt dat haer debekende handt worde toeg^ereykt : zulx verftondook degoed^
b'trtige Archï\lsi7i>elf dk zijnen ouden vriendin droeve^ doch eerlikke armoede
vin^nde, niet ongetroofi heeftgelaten, moer heimehk onder eenjlaep-kujfen ver^
horgen eengoedenfenning, totfiuttingeen onderhouding^ van zijns vrtends be^

droefde leven. Dit was een recht broederlikfiuk. Want hy leide zijn fcbatten in

di herten der armen, 't Is van deze zake niet vretmt datrmn leefivan Alexan-

d?i-
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ARchiUis (zoomen zegt) die milde en rijk van goed'ren

,

Stond den bedroefden by, als waren *t fijne broèd'ren,

Nau fpeurende hoe dat in grooten nood gebrochc
Was zijnen lieven vriend, hemvlytigh heeft bezocht.

En heim*lik onder zijn zit-kuflen wech gefcholen

Een goede zumme munrs , als ofhy 't had geftolen.

5,Hy heeft den rijk threfoor die zo zijn goed hefteed

,

„Dat hy 't nauw zeiver fpeurt, noch zijnen vriend fchier

„ De gifte blijft hem by , zij n weldaed onvergeten (^weet,

5, Hen weder in den fwhootwerdt dobbel toegemeten.

„ Des armen dorftig hert dat is des wijzen flefch

,

„Zijn gelden hy verfpaartin zijnes naaften tefch :

„Hem zelven hy befteelt , en maektveel goede vrinden

,

„ Die hier zijngoed verheft die zal \ hier namaals vinden.

der de Groote, die, gevraeght zijnde waer doch zijnefchatten lagen , zeer wei
antwoorde : in deze kiften : ivyzendewetter handt op zijne vrienden. Indiende

Heydenen dit zelve hebbengedaeny -wat zalons Chriftenen afhouden datwy onz&

handenvan den armen aftrekken ? ofdunkt ons dat de beloften maer ydel zyn,

daer meewy aengeport werden om onze even-naeften by teftaen \ zeker neen. ïVy

doen Chrifto zelve weldaedin zijne leden. Laet doch de Heydenen ons in dezen

niet befchamen. W^ijn doch maer Rente-meefters, engeen Heerenvan onzegoe-

deren. De mildigheid^ zeid Auguftinus, ts een roeringe onzer ziekt vry-her-

tighgevende, zonder hopevan vergeldinge. Doch men moet, zeydt Ambrofius,

in aUes mate houden, opdat de mildigheidt niet in verquiftinge verkeere, en dat

wen lange mach gevende blijven i want men vraeght juiftrüet watter is gege-^

'üen^ moir uyt wat hert zulx is voort-gekomen*

0^2 U}^
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Bier ziedy Hfchoon vaorbeeldi dengrooten Roomfcn Tempel

'Van 't menfchelijck verbond, ons totemgotd exemfeL

EccJefif.

Het geen ghyGod belooft wilthem gccnfins ontrekken.
Want eenmishagen heeft den Hecreaan degckkcn.

DEze Numa Pompilius isgewtef; de tweede Koningh-van Romen, die/[^
Jaren zeer treffelik heeftgeregeert, ü zeer fuperftmeuigeweefi, hy beminde

de Gerechtigheidhoven maten, en heeft aUerkye Priefterlikke en BurgerlikkeWet^
$en ingefielt, Hy liet ook hnnen.K.omQn huwen deTempel der Beloften, al het
mn dat in deze flaets wierdbelooft, moefi onverbrekelik naer gekomenenvoU
Inocht mrdcn, wkrdgok meerim een zegelofhand-fchripgeaoht, Mm waer

tn
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-

NUma Tampilius liet flichten binnen Romen
Den Tem^ddes Ferbonds, zeer fchoon en uitgenomen

,'

Hy was heel pafTer-rond in zijnen omme-loop,
*t Gewelfre famen hing gebonden knoop aan knoop.

De Romers quamen hier, 't was eenen fijnen regel,

AI 't geen hier werdt belooft hielt vaftals eenenzegel.

„ Phy ! fchamen moeten zich, die nu met hunnenmond
„ Beloven dit oft dat, en breken 't weer terftond.

,, Wie iemand iets belooft (paft wel op deze leere)

„ Is door zij n eigen woordt verbonden aan den Heere :

„Wie zijn bclofr dan breekt, die breekt een heilig flot,

„En fpotmet geenen menfch,maar met den hoogen God,
, , Dus als ghy iets belooft, ziet oft ghy *t ook kunt boeten,

„ Want 't IS een fchiild die ghy zult Godt betalen moeten.
„Wie zijn verbond niet acht, en zijn bcloft vergeet

„ Heeft een twe-fnydend fwaard voor zijnen hals gefmeed.

toe zijn m(onz,e tijden verlopen I Men weet nu efudih waer men op hetrouwew

wacOy op beloften ? dat zijn woorden, en niet meer als wind. Op zegelen en brie-

z'cn ? och die hebbenzoo weirjghom^t lijf, mdan kanmen in't'verdraeyen'uan

een woordt handert uitvluchten zoekejt-, en men weet zoo'veel kromme fprongen

te maken, dat boe men 't maekt , men eengladde ael by denjiaert heeft. Gewis de

Heidenen zullen ons befchamen, en ons onze trouwloosheid 'verwyten. Cicero

zeidwely watghy belooft en Godt ah totgetuige roept, dat moetghy vaji houden,

Stohxusfprcekt wat breeder ; Al-cerghy wat belooft , {zeidthy) overleght het

7i^el, en alsghy V heht belooft^ vdvoert dan uw belofte.

<^^ Aan^.
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i^anmerkt hoe VirmiuSigel^k dedwaaze dooren.

Ons zijne kracht laatzien^en zijnejlerkheid hooren.

De fterke wachte zich (hoe krachtigh hy zich noemej

Dat in zijn groote kracht hy niet te zeer zich roeme.

CRinitus verhaehy ^at de Keyzfr Firmus {die Aurelius noemde den Ly^gip*

tïfchen rover) was 'vangrootergedaente^ met brandende oogen., gekrolt bayr^

trjgt een 2'ettikent "Voorhooft, duifiergez,ichty derefi z^ijns lichaems was rujgh en

hart, alz,oo dat hy de Reuzegenaemt werd: en was daer by z.oofterk,dat hy Tria-

heeft overwonnen : hy liet eenaenbeeld op zijn borfifteüen , daer hy eenige

n.liet opjlaefty 't welk hy aüa T^^onder menigepijn verdragen kon. Dezeman
droeg

rium

fmeden
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SOo fterck was Firmius van lichaam en van leden

Dat klits j klats , klits , klats , hymet hameren liet fmeden
Op een zwaar aanbeeld, daar zij n lichaam onder lagh

,

Wantnoit verftaalder menfchmen immer vond ofzag.
Maer oft fchoon zulken kracht hy hadde vande Godheid
Ontfangen , niet te min waft wel een groote zotheid

Dat hy met zulk gevaar beproefden zijne kracht

:

DeWijze-manzijndoenbefpottetenbelacht.

„De kracht des lichaems heeft natuur ons niet gefchonken

,

„Op dat wy daarmeê hoog en heerlik zouden pronken >

5,Noch om door ydelc eer daar door te zijn beromt

,

55 Maarnutten dankbaar die daar *t ons te paflèkomt.

iJroeghier overz,ijnen roemdaer nochtans hern Mtzehe noch nut nochnoodig

was,maer wiU^ zijngr00 tekracht des lichaems (nier aldaer mede te kennengeven.

Zoo vintmen noch hedensdaegs veel luyden, die in ydele en looze kunfijens haer eer

%oeken,daer hy noch hun z-elveneenigh profijt, noch anderen eenigen dienfi met

doen kennen, daervoor men zich moet wachten) op dat tvy niet voor zot ofreuk^

heloosgeacht worden, dat wy ons eygen leven engezontheid niet tot terginge van
Gods gaven mishruikken, die ons dan eindlikken [ware belooningen voor onze

heerlikkewerkkengeven, alzoo datwy van ieder hefpot, ett van niemandtbe"

klaegt jvorden.

Vi
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^efierke Milon hteraan ieder 'juilontluikkeny

^at elkvtYhótdmmlzyngaven te misbruikkcn.

Judic '.!(;.

Oft fchoon de Nazareen had veel gewelds bedreven,

So^brachtzijn fterkheid hemten laatftcn dochom 't leven.

WAnr.tiY ivy deflerkte van TVlilo Crotoniates Tvillen aenmerkken, ZjOO -ver-

dient hy de hoogbfieflaetze-, ahwy de Voëteyi willen geloo ven. IVantzy

fcimjven dat hy zocjferk was^ dat hem nïemandt (wanneer hyflondt) met een

Jhotofrenuitzijnplaets konverreeren. Wanneer hy een appel had gevate -ver^

mocht hem diez^elve niemandt uit der handt te wringen, noch dappelin zijn

handteqnetz,en, Hydroeghopzijnfchoudereny in-de Olympifcheworjiel^flaets^
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VAn M/ö^jfterkte boogt de zangfter onzerouders.

Wijl hy een grooten Stier, geladen op zijn fchouders,

Op een zeer hoogen berg, met kleinen arbeid, droeg,

Daar hy met zijne vuift hem dood ter aarden floeg,

En endelik zijn maal daar mede heeft gehou'en.

De flapen zijnes hoofts bewrong hy ftijfmet touwen

,

En zijn hooft-zenuwen zo krachtig hy verhief,

Dat al het bindtzel brak, het was dan lect of lief.

Hoe gaarne wildeik zien datiemand hem ontrukte

Den Appel, die hy met vier vingeren omdrukte

:

Maar door verwaantheid, laas! hem endelik, hoe vroom
Hy was, zijn kracht bedroog j toen hy een dikken boom,

Die halfgefpleten was, zocht voort van een te fcheuren :

Maar als de kloove floot, moeft hyzijn doen betreuren

:

Hy bleefin 't eenzaam woudt gevangen, en benard,

Tot hy een greetig aes derwilde dieren ward.

3, Dus wie zijn kracht misbruikt, gedijtze noch in 't endc

, j Tot zijnes Meefters ftraf, met droefheid en ellende.

etnen t-wee-jarigen Stier z^onder te verpoozen, die hy daer na met zijn vinfl doode ,

en at dien zelven in etn dagh o^.Zo dat hy vreemde dingen bedreven heeft-.doch of

't laetfle, wanneer hy op zijn krachten te zeerfteunde, wierdhy bedrogen -.want hy.

zagh een boom daer kielen in waren^ die hy voorder meende te klieven : doch alzoo

.de kielen daer uit vielen, wierd hy van de boom zoo benepen,dat hy met bei de han-

den daer in Vaft bleef̂ invoegen dat hy, dietevooren op zijn dappere fterkte bra-

veerde, tot een proye der Tvilde dieren moeft verftrekken. Dit heeft, met^et voor-

gaende, ten bedmding,zo dat ivy den Leezcr daer op w'jzin.

''^

L
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V/jTantalus die hier in'twaterwertgeftinty

"Die dorjl en honger l^dy en nimmermer verdwijnt,

1»

Sapent: 11»

Daar in de menfch misdoet, en zondight in dit dal>

Hywederom zijnftraf hiernamaals dragen zal.

Hier zit Tantalus tot dskm in V water, echter henauwtvan dorfi ; wijl het

water,zo hoeft hypoogt te drinken,van zijne lippen wijkt, zoo doen ook de

appelen kort. DePoè'tengav/n hiermee te verftaen dat der^ken,in overvloed,arm

waren ; dat, ofzy altemets wel een lekker heetjen wenfchen , zo loopt het doch

voor hun wegh, dat is, het herteont/inkthim altijdom zo vele uit tegeven, daer

ty doch tot de keelvolgelds zijn. Dit zijn immers rechte Gieren, die welbyfwij-

Tien mogen vergeleken werden , diefchoon de akeren rond-om haer lijf met hoopen

ligien^chter in drek en mift wroeten, Engelijck Plautus zeidt^ zijn in haer njk-
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j Ylacen ! Tantalusy die gants niet kan verwinnen,
Light in der hellen-vliet begraven rotter kinnen

j

Hem hongert, en hem dorft, dat hy van fmerten krijfl-,

En nimmermeer werd hy gelavetnoch gefpijft,

Maar (ladigh aangetergt : hy ftaat diep in den gronde
Des waters, en de vrucht hanght boven zijnen monde

:

Zohy na 'twater bukt ontfmkkethem den ftroom ^

En grijpthy na de vrucht, zoo wijkt den appel-boom.

5, Maar Hevezeght my doch, is niet desgier'gen herte

„ Als Tantaltis gepij nt, en heeft gelijkke fmerte ?

5, Vermits 't vervloekte gouddaar hy opis beluft

„ Noch noyt heeft zij nen dorft en honger uitgebluft,

35Hy gaapt altijd naar goud, en hoe veel geele flijkke,

„Hy vreet en inneflokt zoo is hy nimmer rijkke,

5, Maar in zijngoed verarmt : zo dikwils als hy hapt

5,Nagoud en zilver hem 't genoegen werdt ontfnapt

:

„Hy derf nau zijnen darm met 's lichaams noodruft vullen,

„En wermthem by den lieert nau by eenhand vol krullen.

5, Hy heeft altijd het goud als eenen wolfby 't oor,

„Hy rammelt nacht en dagh in zijn vervloekt threfoor:

„Hetgoud is zijnen God, dat eerthy langs hoe kloekker,

4, Hy kankert de gemeent metoverdaat en woekker

:

„ En als hy fterven zal zoo is al zijn beklagh

„ Dat hy zijn geld hier laat, en niet meed dragen mach.

dom arm. Dit zijn de t^^fipifche Ezelsy die met alle lekkerheid geladen zijn,

maer zelver eten zy niet dan difielen en doornen. De Verkkens doen levendigh nie-

mandtgoed, maer doodzijnde is haerffek'uan elk wel begeert : zoo doen ook de

Gierige : wanneer zy leven heeft niemandwat te het ; maer dood, is haergoedaen^

genaem en t'an allen welgewilt. Homtius zeyddat de Gierigegelijk zijn de wa-

ter fuchtige, die, hoe zy meer waters hebben, dat zy dies te meer moeten drinkken

:

en datze hnauwt veelgoeds vergaren, is geen einde van hacr ellmdtcheden-, maer

jlechts een begin;want met alujdt te zoekken wafi de begeerlikheidt, en met alttjdt

te begeeren wafi de armoede. Daerom ;^/iEpi6tetus wek 'f is nietvan mode dat

ghy dergierigen rijkdom vermeerdert, maerncemtflechts haer begeerUkheidwegh.

R 2 £««
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Een Schaapi Aap^ Swyn ofLeeuw de dronk maakt vanden man.
Als 'tnatu in zijn lijf̂ zijnwjjsheidin di kan, ' •

De wijn heel zoet en glad wel door de keele leekt,
-Maar in de buikhy dan gelijk een Slange fteekt.

HIermêwordtdeverfcheidentheidtenaert des Wynskvendigh afgeheeïdt ;

'iiJant men ziet dageliks dat diezehe veelzeltzame en vreemde kuren voor
dendaghhrenght

: d'eenezaUijn hooft van wijsheidratelen, en zoo hoogh en
groots mztjnfchddt wezen, dat hy meent aües te dwingen, en met den Leeuw
KomngenBeeretezijn: de tweedezaleen Schaefzyn, en zogoedertieren , ah
^êtftfckoon anders mfiQHtman, dat hy als eemmvoudtg Schae^hn hem zal

lat<n
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MEn zeghtj dat eene Boer ofc cene botte Kinkel,
Diz woonden op het land, hyheeten Elboog Schin-

kel,

Met vierderleye mift van heeften heeft gevet
Den wij ngaard : wie te veel vaadezen wij n, ik wed,

Zal zuipen, (zeide hyj hy zal van dees vier dieren

Gewis een naar apen, in alle zijn manieren:

Het zy hy werd gelijk een flecht onnoozel Scha apj

Hetzy hy luftigh bootft als eenen drol'gen Aap
>

Het zy hy vuil, onnut, en onrein als een Verken,
Oft eenen grammen Leeuw' gelijk wcrde in zijn werken.

„ Want wie met vele Wij ns verladet zij nen geeft,

„ Worc^S^ijn dronkenfchaphet eene oft ander beeft.

), Indien cR-öronJiLaart wift, oft kon te dege ramen

„ Hoehem dendrónk misftaat, hy zou hem moeten fchamen.

laten leiden en regeeren waermen "wil: de. derde is een Verkeny een 'vuiïe Sogh, die in

zijn kot en vuiligheidt fmoort en wentelt , al eens ofhy in zijn eigen miji lufi had
te wroeten ; de -vierde ü een Aefgelijk^ die hem anders niet ttert dan ofhygek op de

Rede-rijkers Kamer 7i;aer, ja als een rechten mallen Aep, fpringt^ z,ingt, buitelt^

en heeft de ureemjlegrillen die men bedenken mach, andere -veranderen in Hon-
denj Ezels en andere dieren, d^c. Dit is aerdighgevonden, en een levendig voor^

beeldt der dronkaerts : dan zo zy verfonden dat de dronkenfchap is een Alöedey

alles cjuaedts, zy zouden daervoor meerderfchrikken.Sjrsich zeidt, door de dron^

kenfchapzijnder vele om 't levengekomen ; en Gerfonjpreekt, datter weintger

mderfcheid is ofiemandhe^zdven doodet, dan ofhj 't van langer handt door

den dronk doet.

nc
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^e 'Doiphijn in het Meyr bewogen van dejnaren^

^en Harfer Arion draaght door de blaauwe baren.

Dry dagen Jonas in den Walvifch was gedolven,

Die eindelik hem weer fpoogh uit de watergolven.

ARion, detrefftlif(^ Cyther-Jpeelderen Ljrifche Poéit, zu.xJineer hj natr xijn Vaderlind

Lesbeu -wilde reiun, merkten hj dat d: Loots-gezell nbetij ijaren, om hnmeli\^^ liften

te bedenken, boe xy hem x.oa.'len mojren 07n hals brengen, en dat , vermids bygroote fchatten by hem

had. hydh if/w werdenk^nde, maekje hem perli^toe^ en fpelende op xjjnLiere, lüierp

hem van boven in de xjee- baren :in ivelk, geklit eenen Dolphin vertji.tel^jchenp^nd.^., vu^rdehem

op xijnen tugge behouden aen den Oever. Tot VJiens gedachteT^iJJe de Griei^neen beeldhadden-

gpierfcht^metdete Dichten:
'^

De Dolphijn heeft uitliefd' Arion aen de flrand,

Door *t Siciliaanlche Meyr, gebracht in 't Vaderland.

Bete y'tbul hebben de Oude hierom bsdackt,op dat Ttiemandx^oa mogen ienk!^n^(ïat x.jjnfcheUi}-

flttk^en, als xy die bedreven hadden, bedekt ü'Vtden mijen blijvin, dan %y m-enden dat de voge-

len deS kemds, of de heeften op de velden , ofdsv'Jp:her:in de x,eex.ouden getuygen en hulpe

'UHken den vromen du verdrukt -^ordeny en d.n de menfihen wel 0!idani'4>afr zijn , die alle

barm.
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DE Herper Ario7i den Oceangingh kraiflen

In een Corintfche bark, ontfiende niet het bruiffchen
Des grondeloozen meyrs, op dat hy aan het ftrand
Zijn Happenzetten mocht in 't fchoon Hefperifch land

:

Maar nauvvhx is hy t'fchecp, ofhcimelik hy hoorden
Dat hem het fchips-volk'snachtsbeftemde te vermoorden,

Dies hy van angft en vrees fchier kroop in eene fchulp,
Als hy verlaten zich van alle menfchen hulp

Vond in zijns hjfs gevaar : wat raat in dees verbafingh ?

Hy gaat terftond (als door een Goddelikke inblazingh)
Zijn lichaam eieren, entoemaken hupfchen fchoon,
Gelijk hy was gewoon, als hy den zoeten toon

Zijns gulden Cyters in een fchouwplaats plag te wekken,
Opdat zijn cierzel noch tot zijnslijks eer mocht ftrekken,*

En dat hy , als de fwane, m zij nen laften nood.
Met eenigh droevigh lied, beklagen mocht zijn dood.

Dus zijnde toebereid, dus zijnde toe-beruftet,

Hy tot den fchip-ben zeght : matroofen, my geluftet,

Ter eere van /Ipol, een bed te heffen aan.

Maaralshynauwliks noch ten halven heeft gedaan,

De Zonne in Thetii fchoot met zijne vuir ge paarden
Daald zachtelikken neer, om daar zijn ruft t'aanvaarden,

Het boots-volk al verwoed gelijkker hand toe treed.

Eer noch zijn donker zeil den nacht hadde uitgefprced,

En komt gewapent aan om zijnen draadt te korten

,

Dies hy van boven neer zich in de zee gaat ftorten :

Maar eer met zijn ganfch lijfhy noch in 't water plotft,

Hy van ds Dolphijns werd gedragen, en getrotft

:

d' Een neemt hem op den rugge^en d'ander door de baren

(Alsofzy dezen dienü hem dobbel fchuldigh waren)
Geleiden hem door 't nat : dies eer hy ommekijkt
Is 't Schip zoo wijdt van hem, dat het een fchelp gelijkt»

Hy heft zijn aanfchijn op, en vrolikkcn, van verren,

Aanfchouwt de zilv're maan, en zoo veelgulde fterrcn,

Dieshy geder-ktdat Gods gerechtigheid wijd fweeft.

En niet met een ooghzier, maar zoo veel oogen heeft

Als fterren in de lucht,daar me<ie hy befpiedet

Al 't geen wat op der aarde oft in de zee gefchiedet

:

't Welk in dit grootgevaar hem een kloek herte maakt >

Tcthy behouden zo f wijl aan den oever raakt.

„O dommen Menfch I leert hier, kruipteens uit uwefchelpen,

„ Hoe Dwcn naaften glsy m nood behoort te helpen.

bitmthenghijd ter njdtn (lellatde, ongenadiger vin als deijtheeftitiy doch gelit^i^b dü ijcb

"^tet ;,v iths te troojien : D.ier v.m H^L. S. dex.e Dichten heeft gejitlt

:

Diemiddenm dezee,en fehrylingsopeenvif.

Daar 't naafte fchip te vyand,gcen iijf-berging is,

Geruft en heel vernoegh t, vrolik te Tingen meugen : .

Die mocc vaft vau gcmoet j m Godt en dcughd verheugen.
Bier
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Hier zit Vo\ïcr3.teS) dte der Fortuinen rad

Geftaadigh mede liefi en nimmer onffe/ed had.

Pr&v: I.

Den dwazen magh geluk noch voorfpoed baten niet,

Maar zakten leden hun noch brengen in 't verdriet.

POlkratcs, deTyranvan Samicn, beroemde dat hem noit eenigongeluk ofte^

genffoedt was o^er-gekomen : maer dat al zyn doen voorjpoedigh 'voort

gingh : 'tgebeurde dat hy een kofhlikken ring van zijn handt trok, en ivier^

dien z,elven in de z,ee : korts daer. na vingmen dien %!i[ch, enjinfigeraekte diefelve

in des Koninghs keukeny daer men den ojifch openende, des Kofjmgs ring ingevon-

den heeft 5 en den Koningh behandigt ; hier over de Tyran hem meer verhoovaev'

digende, meende dat hem gantfch geen ongeluk offwarigheid kon overkomen:

Maer, eylaci ! 'tgeluk dat lichtvaerdigh was, rs ookfndlik verdwenen, en deze

geluk-
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MEn zeght Tolycrates , gelukkigh boven allen

,

d'Onftadige Fortuine is altijdt toegevallen

:

A\s hy op eenen tijd in vriendfchap ficli verbond
Met zijnen goeden vriend , hy boven hand en mond

,

Omdeze Vriendfchap vaft en trouwlik te beveften

,

Noch zijnen gouden ringh in 't water werpt ten leften

:

Maar als hy naderhand , na Koninglikker eifch

,

Zeer aardig aan dendifch zat binnen zijn palleis

,

Vand hy den zelven ringh , die was in 't Meyr geworpen s

In't lijfvan eenen vifch zeer zeldzaam opgeflorpen.

5, wonderlik bedrijf' het fchijnt wel voorgewis

„ Dat menigh menfch tot het geliick geboren is :

5,En d'eenejaagter naar, en loopt fteedsvoor hem henen

,

,,En \ komtden and'ren t' huis zelft eer hy 't zoude meenen.

5,De ziende fchi^t na * t wit en raakt een bonte kraay

,

3,De blinde Koningh werpt , en treftden papegaay.

kige is korts daernaongelukhgh vaneenen Oronte, 'veld-Overfiedes Konings

Darii, gevangen en aen een kruis genagelt. De voor-daed Craefi is niet vreemt

van dezjegefchiedentffe, dewelke, in z,ijnguldene Threon z,ittende, den Philofoopb

Solon aenfprak,hem vragende, ofhy oock achtede dat iemand in de werelt ge-

lukkigerwas dan hy ? Solon antwoorde, men konde niemand voor zijn doodt
gelukkigh heeten , hoe wel dit Crcfo vreemdt dacht, z.oo is hy kort daer na van
Cyro overwonnen,gevangen en verwez^en levendig gebrand te worden. Wan-
neer w« Craefiis op '/" houtgebonden lagh, riep hygefladigh^ 6 Solon, Solon ! Cy-
rus begeerigzijnde te wetenwaerom hj aldus riep^. zeide Cr^lus, hj bevondt nu
dat Solon hem jmjjjelik de ongefiadigheid des werelts hadvoor oogengefielt : deze

redenen beweeghden Cyrum dat hy Crxfus liet ontbinden, en op zijn vrye voeten

fiellen.Wy weten, zetdt een Oudtvader, dat hy ongelukkig is, die noit ongelukge-

hadfheeftf^ant daer by weten wy, datghy Heere ! onzergedachtigh zyt.

't Klein
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»/ Klein VtfchkenRemora kan lichtelik terftond

Bekrygen eengroot Schift cnjlooten '/ in dengrond.

Gaat vraaghtuw Moeder d'A arde, op dat zy 't u bediede,

De Vifichen zullen u vertellen het gefchiede.

DE Oude hebhen zonderlinge van dit Visken Remora (in DujtsgszeydBc-

letter) gebeuzelt : Plininszeyddat het inde roode zeegevonden ivord, en

zulken kracht heeft, dat het de Scheden Antony en C. Principis, onder volle zei-

len zijnde, in haeren loop heeftgefiut. Altijdt men kan het ten onzen tijde niet vin-

den. Erafmus van Rotterdam, deeere dergeleertheyd, meende dat het by déTon^

bequaemük vergeleken worde, want dat xjelvelidtgroote dingen kon beletten,

ja
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HEt Vifchken Remora^ langheenen halven voet,
Heeft eenen hoorn in 't hoofd daar 't groot geweld mee

doet,

Want het Antony groot Galioen licht kon verletten

Daar 't opgeblazen quam met volle zeylen zetten

In 't Adriatifch Mcyr, en boorden *t fchier te grond :

Waarom Erasmiis dit, met zijnen gulden mond, • .

Tot een gelijkkenis gebruikt heefcj^oncierlingeri"

B y 't kleine hdt, de Tong^ die zulke groote dingen
In korten tijd befchikt, gelijk' als 't roer dat 't Schip
Ineengoehavenftierc oftopeenherdeklip

Schip-breukke lijden doet : Laat ons hier altijd leeren

„ Dat in 't klein fchepzel meeft uitmunt de kracht des Hee-
ren.

jageheeïe heyrkrachten doenftilfiaen en Schip-vhten in haren loop ophouden. Ds
M^rtialis 'van onz.e tijdl: 'vergelijkt het hjr de bier-kraen en de kan, zeggendey dat

daer door veelgoede dingen werden verhindert^ wanneermen dees R.emo ra altijd

onder ztjn neuz^e heeft. Men zouder de Tabak en het Tabax-pjpken wel mee by

ntogenfiellen, als wez.ende de rechte wegb om tot het ander te komen. Men vind
immers by onzen tijdtrMke kitte-broers, die'tleedt isdathet kamiekeftvande

mondt ts, en die 'tfmooE-^ijpken, als een noodighgeweyr, altijdin hunne zakken
dragen^ en dit moet voor-gaen-,alzou de huys-vrouw en kinderen daer-omme treu-

ren^ daer deur worden dan aüegoede zaken belet, de beurs kael-, en 't hooft beroyt

gemaekt. Auguftinus zeid zeer wel-, de dronkaerts quetzen de natuur, verwer-

pende degunjt, verliezen haer eer, en lopen met volle zeylen totter verdoemenijfe.

S 2, Demo-
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Demofthcnes hier hygel^kenü verklaart,

^afzonder Wijzen nietem Stadtmaghzi/n bewaart.

SapentiS»

Veel beter wetenfchapdan kracht in hare werkkeö j

De Wijze van geHjk is beter als den fterkkên.

DEzeFaheïheeftDemoühenes dievan Athenen voorgehouden, te'ivetm,

dat de Schaden mette Honden een verdragh haddengemaekt om de Wolven

tegen teflaen : 't -welk zy welfiantvafiigh o-nderhiekn, en haeren vyandt onder

oogen zagen, fftaer als de Wolven zagen dat de Honden haerin de wege waren,

maektende Wolven metten Schaden een eeuwige vrede, mids dat zy de Honden

verlitten zouden : ^twas nietzo-haeflgefchied, ofzy worden der Wolven proye.

Zo dee ook Antipater dievan Athenen, want als hf haer eeuwige vrede aenbood,

zocht hy dat zy de tien Ont^yxx^n, diehyzeide dat alle vyandtfehap maekten,

zo»-
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1

ALs Ph'lippus had verzocht d* Atheenfche Wijze Tol-
ken,

Sprak by gelijkenis 'Dtmofthten tot denvolken

:

De Schapen waren met de Honden eens getreên
In een verbond , dies zy de Wolven t' zaambeftreên

Maar als de Wolven , nu hoe krachtigh in dewapen

,

Het krijgen nietmeer holp , zy met d'onnos^le Schapen
Befloten eene vree , dies zy van ftonden aan

Den Honden moften hun qiiij t makent|p ontflaan

:

De Schapen deden zo, maar als zy nu bloot zaten,

En hadden onbedacht den Honden heel verlaten ,

De Wolven wederom aanquamen met geweld ^
En hebben zo de kud verflonden op het veld.

Hiermeê 'Demofthmes bewees uit dernatuuren
Dat hun niet baten mocht de fterkheid van haar muuren >

Indien zy lieten gaen de IVtjzt van der Stadt 5

», Wantdaargcen Wijsheid is , daar zijn de wallenplat.

%ouden af-zetten, (die nochfans de Tvijfleen 'trejfeUkfie der Stadt v^aren^) dan
•ivilde hy hun te 'vrcden laten, engeen meerfchade aendoen. Als ditgefcbiedt wasy
quam hj metgemak totzJjn 'voornemen., flaegdeen onderdrukte die Stad naer

zijnwel-gevallen. Dit behoort ons oj[> te wekkenom de wijze Mannen ineerm
te houden, op datmen tegen der Wolvengeweldt mach befiaen. Me?i leefl %jan Sch
Ion, wanneer hy zagh dat Pififtratus alhet hewint aen hem hadgetrokken, dat
hy alzijn -wapenen -voor het Raedthutsgeleidt heeft, engezeid, o Vaderland! Va-
derland', ik heb u met raeden daed altijd by-gejiaen, betuigende dat hy hetgemeent
bejlegetrouwlik hadgedient. Alzoo behooren alle die de zorgevan Rijken bevo-
len is, oprechtelikken te handelen, en de Wtjsheidofde Wijze in eeren te houden, op
dat degoedegemeente befchermt, de Gerechtigheidt onderhouden, en alles in ijrcdL

mach toegaen,

.

Ltir-
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Leergierige leert hier, aan eengegierde Ra've^

^atghy u niet verheft in iemands anders have.

Eccïef: 11,

In 9ierlik fchoon gewaad verheughd uw niet al t'fefFenj

Noch wilt uw in den dagh der eeren niet verheffen.

H Oe de Rave met andere vogels vederen haer fwarte Ikhaem badgepert, en

^ ^ hoe ieder vogelde z^rjne wederquam halen, z>oo dat zynaekt en bloot , nat

haer eygen enjlechtgoedtjen mojlpronken, daervan ü de zin en meyningegenoeg-

z,aem bekent. Hier mee wordt uitgedrukt het rechte beeld der armer hoovaerdig-

heyd, die, al is ^t datz^e overtujght zijn in haergeweten, dat al haer kofielikheydt

enpronkkerije niet anders is als ander luydengoedt, nochtans om die zelve in vol-

lenfiaet te behouden, bedenkken zy duyzent middelen, van liegen en bedriegen, en

fchijnmahoo groots Koop-luideni die't fluwedm?;,ati]n omme dragen pteen

kleed
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DE zwart-geveerde Raaf, gegierd met veler Vogels
Veel-verfde pluimen, aan zijn borft en om zijn vlo-

gels,

Zich dwazelik verheft, als hy in 't kriftalijn

Van cene zilv'ren beek ziet zijnen fchoonen fchijn,

Gedenkendenieteens hoe 't einde wil gelukken
Kis eiken vogel komt zijn veren weder plukken.
O zoete Fabel ! die op 't hooft zoo dapper treft

5, Den genen die op 'tgoed eens anders zich verheft,

„Ennietgedachtighis,als elk het zijn fal halen,

„ Hy naakt zal wederom met fchanden moeten dalen.

,, Hoc menigh Vogel noch de dunne locht doorfnijr

,j Die, waar hy alle zijn geleende pluimen quijt

„ Diehy op woekker heeft, hy waar geen overvlieger,

„ Maar fpeèlden banquerout, gelijck een recht bedrieger;

kleed'van creatjt, daer de arme hamer moet om zuchten : en avonturen dan an^
derluydengoed^ op hopevangrootewinninge. Als nu ieder vogel komt om z-ijn

vederen, dat ts, Zijngoederen weda-om te hebben, daer hy uyt-wendi^zoo mee ver-

siert ü, danjlaet hy kaelen bloot
^
/peelt, als een recht bedrieger, banquerot. Daer

ts dan diegroote Signorgefaüieert : en och oft de vogels dan baer vedtren mochten

7i'eder-halcn l maer zy zijn al vervlogen,zo dat het op een OenP uyt komt. De
Keyzer Auguftus hoorde eens dat een van zijn foldaten banquerot was gejpeelt,

hevaldatmen voor hem het bedde zou koopen : gevracght zijnde "ivaerom ? ant-

oj-'oorde : indien hy, die zo velefchuldigh v'as, daer op Leeft kennen Jlapen, ik zal

daer zonder twijfelcokv- el konnen opruflen. Willende daer mee zeggen, ofhy

fchcön een Rijken Leger had te bezorgen^ en hem de rufte ontbrak,dat die noch on^

gerufrer mr^fren zijn die altijdt met ander liedengoederen beladen Ji^aren,

De
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^etmordifche H^rpygejielt tot ieders baakj

Hoe des verjlagnen bloed in V eindt roeftom wraak

Mattb:'26,

't Swaard inuw fcheede fteekt, want wie daar mede Haat,

In 'teinde daar in valt, enjammerlik vergaat.

W Atdezfi Harpkn-z/oör Vogelsgeweefi zijn, daervankanmen hy dt Toe"

f^«,tf/iVirgilium,Hefiodum, Apollonium, dcc. lezen. Sj hejchryven,

doch zeer verfcheulen hare gefialten'ijje. 'Zommïge zeggen dat het iwgels zijn)

hebbende een maeghdelik aengezicht, bleek en mager, als ofi zy nimmer kennen

•verzadight worden, metfeüe klauwen. Sy 'voerden haeren name 'van moorden,

roven enflelen, en lieten achter haer een leelikkefrank. Men beelde de windt by

haer afomhaerfneüigheid.en zy hadden ook hare bezondere namen engedachten.

Hier by wordt te kennengege-ven de onrechte aert der Tyrann€?f,die beltijt tot moor^

dm
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DE moordifche Harfy heur zelvcn gulzigh meflenr

Met menfchen vleefch en bloed ^ zoo lang tot zy tQti

leden

Quam drinkken uit een borne , en zach in kriftalijn

Heur rpiegel ende fchaauwe, en helderen wederfchijn

:

Dies wanende dat daar heur zufterlagh begraven

,

Die in den zilv'ren vloed heur dorft had willen laven,

Zy haafl: van rouwe ftorf. „ Doodflagers , fpiegelt u

!

3, Wanneer ghy\ beelde Gods zo eiflèlik en gruw'

„ Maayt in het duifter graf, en onze moeder aarde

)i Bevlekt met 't roode bloed dat druipt van uwen zwaarde

,

j,Gedenkt aan uwen loon , en ziet dit fchouwfpelaan i

„ Daar in den menfch mifdoe t , daar zal hy in vergaan.

^en en roven, ten ïaetjien z-elvefchandeïik om 'f leven komen, en een Uelikke vut-

h ^ank den nakomelingen na-lateju Van clez^e zoorte ü niet de minfiegeweefl ds

hloed'dor/ltge Keizer C. Caligula, ivantalshy in'tdoodenen moorden verma-
kenfchepte, plach hy zijne Beuk tegebieden i om zijne 7vreedheid te meerder te be__

toonen, datmen de arme gevangene zoo zoude dooden, op dat zy door d
langzaemheiddcrftraffetemeer depijncen 'tfchrikken des doodts zouden
gevoelen. Want hy zeide, Slae zo, op dat zy voelen dat zy fterven. Deze 7vree-^

ae Tyran is korts daer na rnet dertigh 7Vonden doorfteken , en als een Verkken van
'/ vyergefchrookt cnfchaj^delikken omgekomen. Zo einden deze Harpien haer le~

'ven. Ook verfionden deOude-by ö'é'2:e Harpien de onmatelikkegierigheiden begeer-

likhcid der menfchen., die alles met recht en onrecht (als Grijp-vogels) raepten en

Jchraepten, enjpeelden altijd, als cprechte bloed-zuigejtde Egels, in mijn zak ! in

mijn zak I daer van Horatius zeght

:

Den Egel niet zijn zuigen Iaat,

Voorhy is van het bloed verzaad.

ZooJlaendeHar^'ien van onzen tijd de klauiven ookoveralin, endoodenivel

de luiden niet, maer zy keelen die zelve nu met eenflomp mesken , zoo datze noch

leven nochfierven konnen ; ditfchijnt nu wel wat barmhertiger, maer ondertuf^

fchenpijnigen zj de luiden met een langzame dood.

Apu-
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Apuleius z^'nhuit mtt toover zalfbefineert i

T)es hytzn Ezelword^die elk metjlagen eert.

Doen SatanJacobs huis tot tooverye bracht,

Nam God hun midden wegh uit 't menfchelik gedacht

DI.X.e Lucius Apuleius isgewetft een neer klaekPhilofoopb van de Vlatonifihe net- volgers:

geboren mt deftad Maiaiire in Africa, van een eerliJ^ï^e en vrome afkomfi : beeft geleeft
onder de Re^eerin^e des Key%,ers Hadriani, en hem te Carthago in de goedek»nfien geoeffent.
Veleuitnemende vjer^en xjjn van hem befchreven, die door de verflindende Ttjdt en der Roovers
Koetwilligheidtmeefi alle verdonkertblijven. Onder ander beeft by gemaekt een boekvandttt
gulden Ei,el : vj.terin hj geleerdelik^handelt, boe de menfche^doorxjjn X.otte neufiuijsheidt
rae\t in veelgevaer enpericulen, tot hy eindalil^als een beejfSnm dolen en alles tmjlaenj ter

tijdthy ter be^entefiijji vantij» -verleden daden ; dewijsbeid omheljl. Ofals andere Uggf».,
dat Apuleius onder belfpel van dinEteleen kiare beeldetiijje van des m;nj(henlev$n heeft wil-
len itttdrakjeH, om te be wijten bot veh veranderingen de mt/ifcb is onderworpen, hje bedriegb"
li\jn onfitvitvafiig bet Avontuur xjch alle tijdt tien laet , vjatte onzekere uitvoeringen der

raed/Iagen, en boe onverwacht de uitkjfmfien xjch dik^ils tet eengoed tinde vertoomn. Daer
van de Di(kttr » eenige naerdero^ninge dom zal.

Doen
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DOen Apuleius zich met toover-vet bcfmeerdc

[neen Ezel hylichamclik verkeerde,

En loopt zo naarden ftalle, om eten uit de kreb
Daar hy geflooten werd op zijne mag're reb

Van zijn bedagen Paard : dies vlucht hy tot Htppone

't Goddinnen Beeld, 't welk daar ftaat in den Ital tontoonc

,

Op dat door middel van de roozen (zo hy waantj
Daar 't beeld mede is geciert, zijn vorige gedaant

Hy dus bekomen mocht ; maar nauw licht hy zijn voeten

Ottden (lal -jongen komt hem met ftok-üagen groeten

,

Zoolange tot hy hoort een wonderlik gedruilch

Van dieven, die terftond befettcn 't gantfchehuis,

En rooven zoo veel fchats, en rooven zoo veel goeden

,

Dat nefFens hunnen lafl zy defen Ezel loeden .-

En (louwen hem zo voorts metkluppel-flagen vaft

,

Langs eenen (leilen wegh, met fuiken fwaren lad.

Philebum djcnt hy nu, nu vlucht hy gauwc en wakker
Voor 't mes van ecnen Kok, nu dient hy eenen Bakker,

Nu eenen Hovenier,nu draaght hy op zijn ruigh

En mager rugge-becn eens Krijgers wapen-tuigh

,

Nu zal den armen Muil des Ridders zadel vuren, &c.
En ondertulTchen heeft zoo duizend avonthuren

In zijne becd'likheid : de kommer en d'cUend >

De (lagen, 't ongemak, en honger neemt geen end'

Daar mee hy werd befwaart, nu kleuntmen hem met ftokkcn,

Nu is hy in 's doods nood, nu rot hy van de pokken,

Zoo lange dat op 't lell hem Ceres komt te baat

,

En door een Roofen-hoed brengt in zijn eerde ilaat.

„ Maar zcght my zang-Goddinne, als ik hier recht naar vorflchc

„ Wat voor geheimenis fchuilt onderdeze fchor(re ?

„ Dicwilligh zijnen hal* buight onder 't fnoodejok

„ Der zonden, werd bekleed meteenen Ezels rok,

„ Verlied zijn menfch'likheid, en met veel ongemakken

„ Door 'swcrelds wilde wout reid met veel fware pakken :

„ Zijn vryheid ishy quijt, en maakt alzoo getrod

„ Een Ezel van zich zelfs, die om den mag'ren kod
„Zoogrooten (lavernyen diendis onderworpen,

„ Hy dwaalt, hy rent, hy loopt door Steden en door Dorpen,

,, In duizcnderley pijne,induizenderley fmert,

„ Totdat hy moe geflaaft in 't led aandachtigh werd:

,, Bedenkende hoe hy zijn mensheidt heeft verloren,

„ Dies hy de Godheid bid om weer te zijn herboren

:

„ En alshy zoo's vlecfch lud (den fchoonen Roozen-hocd

„ Die m' uit de doornen plukt) verflind in zijn gemoed,

„ Hy tot zich zelven komt, en werd, naar zijnen wcnfche,

„ Van eenen flaaflchen Muyl, weer tot een vryc menfche.

T2 y<in



138 TOO NNEE L
T>er toovtrfchengefpook u deze frent mfjoiffi^

'^oodjjelikom zien daVthayr te berge rijft.

A^oc:iu

Der tovenaren lor, metzolpher, vuur en rook,
Is in den helfchen poel, vol brands en vol gefmook.

HOeiveV-tJ-hedensdaegs menfchen-ivorden gei.>o7tden, die al het geen, dafer

'vantoovertje tsgezeght,'voor z^ottegriUmuit-krijten: zo dur-jen wyom
echter zo -wijt niet verkolen ; wijlinde heilige boeke7ivanTove-raren, en Tove-
rejjen -word gefprookken. Doch of deze gedrochten het i'ermogen hebben
van zich, ofdoor befjveeringen, ofdoor zalven, in Katten en Wolven te ver-
anderen, daer oen zou ik wepigh geloof kunnen geven , wijl tk weet dat des

men-



des Menjchdikken kvms. i^p

Zie hier het tover-rot, wijl andVe menfchen flapen,

Met wonderlik gebaar, verkeerenalinapen , (wrachr.

En met een held're toorts , van doode fmeer ge-

Doen eenen hchten dagh op-rijzen in der nacht.

Wat brand hiervoor een hel ? wie ofzy hier wierooken ?

Wat Katten lollen dus? help 'P/^/r^: 'tzijnalfpooken.

Zou 't wel een Kerk-hofzijn ? ik laat my fchier verleyn !

Hier light zoomenigh hooft, en fchedel Tonder breyn.

Wat maken zy gebaars ! wat maaken zy al kruiden i

Beroerende de locht, en doen de boomen ruiflèn.

Gins (laat een lode Kelck vol doodelik venijn,

Ofzou 't Medeasfap, ofCirces drankwel zjin?

Hola ! zy wekken al de geeften hier ter baane i

De locht is heel vol vuurs, en vol gehoornde maane.

Ik derf nauw naarder treên ; zy maaken een geluit

:

^lutonü hels-gedrocht, ghy Furiën komt uit,

Tijifhone^ AleBo^ Megera licht uw hielen,

lek dage uw in den naam van dees verdorven zielen

By Styx en Acheron^ dat ghy op dezen tijd

\J t'zamen vinden laat in 't midden van dit krijt.

Aymy iwatfienikdaarin'tronde park vergaren ?

De Helle ontledigt fchier al heur verbanne fcharen,

Zy werden my gewaar •, zy hebben mygezien :

Waar loop ik alderbeft, waar zal ik henen vliên ?

wenfchenform vafi, en onveranderlik is. Maer het inwendige kan zijn aef% en

veftalte'verliez.en, endoor Tovenje^uer-voertii^orden. Daeromz.egtaen Apofiel

tot de Galaten : Ghy uytzinnige^ wie heeft u betovert? DezeTooverijegefibiedt

aüedagen^ en op dujzenderley wijzen. Wat het ander to'ver-werk aengaet, daer

^'<^«z,ö/Kinald Schot, inzijne ontdekkinge der tooverije ^ u 'volkomen bericht

doen.

Van



i4« rOONNEEL
Van 't JVater en *van 't Vuur een kluchtige vtrhaltng^

Waar uitwy naakt verftaan der Heyd'nen blinde dwaling.

Sapient. 15.

Gants ydel is den mcnfch, en blind gelijk een rotZj

Die, in zijn hart, niet heeft de kennis onfes Godts.

SÜidas verhath, datter Pivee Heidenfche Triefiers fwifiigh waeren, om de

macht enfierkheyd haerder Goden te beiveeren : iederprees de zijne. Die 'van

Perfïen hielt het 'ujer 'voor zijnen Godt, jvant., zey hji, het 'vyer ^verteert alles, ten

minflen verandert alle fat[oenen, ahvaren zy ook vangout ofandere metalenge-

maekt. Hywasin t.j£giptenby eenander Priefiervan Canopo, die ook zijnen

G:)dt {het Water) boven alleprees, die ten laetfien een wedjpulaenrechteden, wie

van beide defierkfle was. De Perfifche Priefier maekte een Autae-r toe, daer op hy

zijn Godt ftelde, de Priefiervan Cv^o^o bedacht een groot beeldvanfieenge-
' '^^enbakke



des iMenfche/ikken le'uens. i^i

HEc Fuur by den Perfiers (als die niet beters wiften)
Als Godwerdchooghge-eertj hetwelk met grootc li-

ften

Van eenen Priefter werd zeer aardighlik befpot

:

Want hymet fVater-wocht gevult heeft eenen pot
Diealvolgaatkens was, geftoptmet wafchtc zamen.
En maaktenhem een hooft zeer aardigh na 't betamen.
Den A fgod zoo hy was (ziet dat ghy niet en lacht)

Heeft hy voor 't heete vuur zeer kluchtig voorts gebracht
Het wafch verfmoltterltondjhet Water fprong daar henen.
En blufchten zoo geheel den God des Vuurs met eenen.

Dies werd de water-kruik (ó wonderlik beftier
!}

Voorts aan by den Perfiers ge-eert in plaats van ' t vier.

't Gaet zo noch hedenfdaags, wanneer wy daar op merkken,
„Elckhout'et noch altijd gemeenlik met den fterkken.

hakken, dat hy volwaters en gaten maekte, en -wederom met ivafch toefiofte :

ah dit beeldt nu door den Per/ijchen Godtzou werden verjlonden, is het wafch
^efmolten, degaten geopent, en die God is eUendigh "uan 'f water uytgehlufcht^ dm
wan de Egiptifche Goddenprijs-, dat by den Ferjiaenfcben Godoverwonnen haj.

Ziet doch de bimdheyd dezer armer menfchen, nochtans derfM.Yzrro welzeg-

gen dat hy over de dertigh duyzendt Goden heeftgetelty en datter wel drie hondert

^\v^\t.trsgeweefi zijn : Hoe vele zijnder onder de Oudegeweejl^ die zelve voor Go^

den wilden ge-eert en aengebeden zijn ? De Propheet J
ercmias klaeght dat onder

het volk Juda zo vele Goden als/leden -waren , Och dat de Joden zo verblindt

heengingen en hingen den Afgoden acn, daer zy de ware Propheten tot hare leiders

enpredikkas hadden. Nazianzcnus de Oudtvader, zeidwel^ boe meindghy zul-

lenze Varen ^ die hun zelven vangireren eergijlcr Goden hebben opgeworpen, en

datvan zulke die door hoerfchelmjhkken vermaert z^ngcwetfi ? q bUnahejdl

Ha



141 TOONNEEL
Hoe eene Herder eerft het levendige Beeld

'T>erJchoone Schilder-konftin Grieken heeft geteelt.

Een effenTafel neemt, en luiftert na mijn ftem,

Trekt daar nae \ leven op de StadtJerufalem.

WAertn wanneer de Edele Schilder-konp is aengevangen^ cnvm wie die

z^el've j's begoft, daer 'uan zijn weynigh Hiftory-Schryvers eenigh, Altijdt

willen de Grieken zeggen dat de eerfie SchUderije daergevonden «•, want zy zeg-

gen : daerwas een Herder die defchaduwe van 't Schaepkèn^ dat voor hemftondy

aerdigh metzijnfiafhadafgeteykent, zoo datterin 't zand een om-trek bleefi

daeruytde Gïkk^noor^aeknamm deze konfihm toe te fehrijven. Het zy aan

zoo



desMenfchelikken levens, 14^

T Erwijl in Grieken-land de Herdergaet verknapen
^ijn kud, na *t leven hy de fchim van zijne fchapen

Natuurlik trekt in 't zandt : als nu de fchaauw ver-

trok,

Had hy een wolllgh vlies gemaalt met zijnen (lok.

Aldus werd alder-eerfl: met heur veel-verfde wieken
De fchoone Schilder-konft gebaart by d'ed'le Grieken

;

Pilfura die voorts aan met een blyde aangezicht

Dcwereldhceftverheughd>en wonderlikgellichc-

DieonsgezichLbedrieghtjals^tplattefchijntverheven,

Het domme rpreken, en het doode fchijnt te leven,

Hetgene ftille ihatjals of het fich beroerr:

Dies is zy waardigh dat men heur ten Hemel voert.

SLOO het wily deze konfi is heel oudt. Zontmige meenen datze al i'oor de Send-

'vloedt in zivang jsgeweefi^ andere datze eerflhy de Chaldeen ügevonden, en zo»

in („^gyptengekomen, en van daer 'voorts te Romen en over alis verfpreydtge -

"ivorden. Hoe trejf'elik is dezeloflikke konfie hy Keyferen en Koningen in eerenge--

houden ? en hoe heerlik zijn de vermaerde Meefiers verheven ? Om dit met Htflo-

rien te bewijzen, is onnoodigh en te lang. DeSchilderije , zeydt Patritius, is een

fivijgende Poëzie, en de Poëzie zs eenjprekende Schilderije. Dit is eengoed Schil-

der, fpreekt Vhto,die willende een dapper en vroom man uytdrtikken met alle zyn
omfiandigheden, ookdaernapogeentrachtedathy ook zo leve, opdat hy voor

een vroomman machgehouden worden.

Schoen'



,4+ T O O N N E E L
Schoen-maker luijlert hoe de kloekfte Schilder-getfl

Uallen blijven leert by uwen houten leeft.

I Cor'mth : 7.

Een ieder blijve in *tgeen (zo lange als hy hier leeft}

Daar hem de lieve God zelfs in beroepen heefc.

APelles, Trinceder Schilden, hadeen Venusgefchildert, diehy, gelijkzyn

maniere was, openhaerlikvertoondeyenhemdaer achter verfchuilde, om te

'uerfiaenwat iegelik met oordeel daer op wifie te berijpen. 't Gebeurde dat een

fehoenmaker berijpte dat defchoenen van Venus niet genoeghz,aem metflrikken

ivaren verjten, overzulx Apelles des fchoenmakers oordeelgoedvindende , heeft

hetjiukingenom^nj m verbetert. Des anderen daeghs komt defehoenmaker we-

derom.



desMenfchelikken levens. 14.5

A Telles, Prince van de Schilders, wijt befaamt,

Brogt zijne Venus, die het leven fchier befchaamt

V oor het gemeene volk,in 't openbaar ten toone.
Een Schecferjglad van miiilj laakt vaardig d'overfchoonc

En zegt : De Schoenen zijn naar edel vrouwen aart,

Niet halfgenoeg beftrikt, en 't lint te veel gefpaart ?

De n Schilder voegt zich voort naar zijne wijze woorden.
De voeten, zijnterftont beftrikt met zijde koorden.

Den Ambachts-man verneemt omtrent zijn leeft geen fout,

Des vaart hy lofler uit, en toont zich dapper ftout.

De beenen, roept hy, zijn wanfchapen en onaardig.

Als ditc/^/'^/Z^jhoord, vertoont hy zich zeervaardigh

En zegt beleefdelik, en met een ftillen geeft

:

Schoenmaakker, zie wel toe : maar blij fby uwen leeft,

Daargyuw opverftaat. Zijtnietzogaauw in'tlaakken.

5, Hy dwaalt die oordeel velt, in onbekende zaakken.

derom^ vind het z.elve tafereel daer in depantoffels -verandert en verbetert -wa-

ren : dies hy bj hem zelven, te ffoutergeworden zijnde , wat anders begint te be-

rij^en^ zeggende : dat aen Yenusfcbeen ofbeen eenigegebreekken waren. Appel-
les, die na zijn oudegauoonte op aller oordeelnaerfigbtocluiferde, merkte dat het

was dezelve fchoenmaekker dtehem 'sdaeghste voren over defirikken hadbe-
rifpt, komt voor den dagh, e« 2:,f^f : Ne futor ultra crepidam : datü. Schoen-
maker oordeelt niet boven uw leeft ; gafdaer mede te vcrfiaen, dat hy wel
vaerdigwas te leeren van verflandige^ maer dat onervarene haermofen wachte?;

van niet lichtelikken een oordeelte vellenover 'tgene z-j niet ver/laen.

V 1 Ziel



I4Ó TOONNEEL
Ziet hoe tujee Schilders hier, elk een omV befte deel,

Vaftfchilderenowftryd met V ^jcï'-jiige pinfeel.

Eeclef'.c).

Hun werkken zullenïn der konftenaren hand

Altijd geprelen zijn, vand'eeiic ind'ander land.

HOf Zeuxis €« Parafius, fweeuytnemende Schilders i malkanderen zochten

in de kor.fi te overtrejfm, ofveeleer te befchamen, dat zal deze beeldenijje u

eemghztns-vertoonen. Zeuxis, om zijn l^ovfi tebewtjzen, fchilderdetiueetrojjen-

druyven, die zo k'vendigbgedaen waren, dat de 'vogels daer op quamenpikken.

VdirraCius daer tegen fibiUerde opeen tafereeleen gordijn, diezoo natuurlik ge-

maekt mff, dat Zeuxis die zelve meende op teJchu^ventom de Schilderije {die hy

wflen-*-



des d^UnJchdikken levens, 147

DE Schilder Zetixis heeft zeer kunftigh met verfland

Een Kind met eenen tros gemaalt in zijne hsnd.

Waarnaar de Vogelen al graag en hongerig vlogen j

Maar komende daar aan zo waren zy bedrogen.

Waarom Tarrhcfius hier ove;* heeft ge fmaalt

:

Indien 't Kind (zcyden hy) waar levende afgemaalt.

De Vcg'len hadden naar de druifniet dorven pikken.

Dewijl zy in't*gemeen voor menfchen zich verfchrjkken

:

En gingh zcoalterüond (uit dryven dernatuur}

Een ployige gordijn betrekken op de muur,
Y>\^ zo getroffen was ! zo levendigh en milde \

Dat Zf/wj, als hyquam, die zelts oplichten wilde:

A\d.\xs'pGrrhafiiis\izdi, meteenliftighoog,

Verfchalkt zijn Meeöer, die de Vogelen bedroog.

tvaen^e cfaer achter ttjïacn) te heter telejïen, dathy^ hem hefchaemt 'vindende,

Parraiio deecfegnf^ die niet de Vogelen^ waer den Meefier z.el've hadbedroge7i.

Daer Kaefchilderde Zeuxis ivederom een Kindeken met eenfchotelmet Druyx en^

dat zoo aerdtghgedaen was, dat de Vogels opnamen nederdalen om de Druyven te

fikhen, daer hy nochtans zehe zogroot mifnoegenm had,en hekendezijn gebrek,

zeggende dat de Druyvin -veel hetergemaekt ivuren als het Kindeken, ivant zoo
datzthenaer 'tle'venwas uytgeheeld, dan zouden de Vogels daer ^voor 'ver-

schrikt ztjn geiveefl. Zo dat geoordeelt worde dat Parrafio de eere toe behoorde.

Niet-te mm ts deze konfr door zoodanige uytfieekhenc.e lichten zeer i-erhettrt,

want zy hebben zeer i eelheerUkke en trtjf'elikke wakken uytgez^cert, en tot on-

gdooflikken grijze verkocht : daer i'an Pvknder u volkomen kangencegh doen.

V 3 Viw



14S * Fier Uiterfie.

DE dood is algemeen, wie ifler oit gebleven ?

Hoe arm, boe rij k van fchat, elk loopt haar in 'c gcmoet.
d'Een is zy bitter gal, den ander honigh-zoet,

Wel hem die fterven leert, en zoekt een beter leven.

2 't Verftorven graan verrijft, het blijft niet wegh gefcholen,

Zoo doet de menfch ook niet, dicns lichaam van den doon
Van nieuws bezielt, verfchijnt voor God en 's menfchen Zoon,
Die 't vierfchaar zelfbekleed, en ^ vonnis is bevolen.

5 Wee I wee der boozen roth ! hoe \v ilt de ziel doorfnyden
Des geens die als een bok ter flinker zydeftaat: •

Als Cbrijfus dond'ren zal met een vergramt gelaat

,

Vermaledyde gaat, gaat ghy vcrmaledyden.

4 O drymaal witten dagh .' welzaligdie machhooren,
Aan Chrifti rechterhand, dieliefFelikke ftem :

Komt bieren erft uw Kroon in 't Nieuw Jerufalcm,
Gebenedydekomt, komt hier mijn uitverkooren.

JJ-jterfte Oordeel,

Den Hemel vierfchaar houd, degraven barften open,

Het aardrijk krielt alzins van zielen opgekropen

:

Zijn zoete en felle ftem de Rechter hooren laat,

Gebencdyde komt, vermaledyde gaat.

Raadzeldes Dichters.

DE vliènde vlugge TrjcJ., al toornigh en verbolgen

Voor-loopery over Ungh dat ik^op 't lefi :{al voigeriy

Geii'ijfe tydingh bracht^ en dat al trat men T^iet

Ikjnet mijn hm/ie :{alvermelutpen tot met.

Ktets Inerter Wereld *r, alfcbijnet noch :{oo :(oetCt

Al blink bet noch :(oofchoon, of 't loopt my tegemoete.

De Tl^nne tnet :(ijn toortSy de Mane met heur Umpy
Den Dagh met ^ijniPtt hoofd : De Nacht ?nct beuren damp^

De Somsrgroen van looft de Winter rrit vanjneeuure,

Verlit^en:{ich in my^ als met een Imdgefchreeufre :

Hetjaer, het rendejaery dat cp twe'lfvoetengaet,

Ztcb altiid tot my tvendmct een beweeghtgetaet.

Te mj-'iaaartsfpoedet :(ich degulde loop der Sterren

:

De menfcbe in :{ijngeboort bcfcbouift my al van verren.

De Tijdy die mei :^i)n :(eyn m-ieyt alles in dit d.i/t

Il^dapper eens in 't Irjl ^t-n Vi'aij^^c's korten x.aL

De Menjch denk: minji omviy, daer mecfl aen ugclegeUy

Deinjlikrocdeoftkroon^ den vioek,oft oo'njen :{egcr.i

Den hemel «ft de beU bet Icvcnoft de daody

Hem cinde!ik!<en -{altoewerpe}: m denfcboot

:

Wanneer ikft irankelradvanalle dnigenirende.

Nudenkteens wie ik ben , en radet my m 't

E N D E.
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Terminus by Gods fchikkingh. 12
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Tonge het befte en 'c quaatfte. 64
Tom'ynsverflaatCyrum. loo
Tovery en haar grillen. 138
Vat beliout fijn cerllc rcuke. 96
Venus is kout zonder Bacchus en Ce- -

res. 28 1

STER.
Ulyflis gezellen veranderen in Bcefteij.

lOt
2QVrede vertreedt Mars en Bellona.

Weldaden dnederley te Romen. 34
Wijn maakt veelerley Menichen. 1 22
Zeuxis en Parrafms. 1^6
Zoilus ziet ander luy gebreken. 3 8

E Y N D E.

t'A M S. T B L D A M,

Gedruckt by Christoffel Cunradus, Boekc-
drukker, op de Negelantiers gracht, Anno 1661.






















